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Здравейте,

Благодарим Ви, че избрахте да пазарувате от SportDepot.

За направената от Вас поръчка FO-0001787914 e генерирана
товарителница, която ще бъде обработена и изпратена в срок

между 1 до 3 работни дни.

Експедирани са следните артикули:

Item number Продукт Товарителница Quantity

200000260016
Велоергометър Recumbent

JOY R Мах 7 кг
9101035609 1

200000189146
Бягаща пътека TRAVEL K5

12 km/1.5 HP
9101035609 1

200000308557 Кърпа за фитнес и йога 9101035609 2

Посочената товарителница може да бъде проследена в сайта
на куриерската фирма едва когато тя бъде потвърдена от

куриера, обикновено в края на работния ден в който е
генерирана. 

Ако поръчката Ви съдържа повече от един артикул има вероятност
да я получите с повече от една куриерски пратки, като заплащате

стойността на куриерската услуга само за едната пратка при
условие, че поръчката Ви не отговаря на условията за безплатна

доставка*. 
*Ако поръчката съдържа тежести или тежко/обемно спортно
оборудване които не отговарят на условията за безплатна

доставка цената за доставка се прекалкулира.

За всеки неекспедиран ред от Вашата поръчка Вие ще получите
допълнителен имейл с данни за номера на товарителницата.

Може да проследите Вашата пратка с номера на товарителницата в
сайта на избрания от вас куриер.
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Вие получавате това известие, защото сте направили поръчка на сайта www.sportdepot.bg

Моля, не отговаряйте на това съобщение и не запазвайте адреса в
списъка си с контакти. То е генерирано от автоматична пощенска кутия. 
За въпроси и информация, моля, пишете ни на eshop@sportdepot.bg или
се обадете на 0701 90009.

Ако смятате, че този имейл не е предназначен за вас и вие не сте
извършили регистрация, моля сигнализирайте ни незабавно на
адрес eshop@sportdepot.bg или се обадете на 0701 90009, за да
блокираме/изтрием акаунта.
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