DOSTĘPNE NARTY JUNIOR

Narty i deski w super cenach. Zarezerwuj przez internet odbierz na miejscu (Włochy-FrancjaSzwajcaria) – Ceny Specjalne dla klientów ABC-Holiday – WinterEvent – FamilyWeek- PolishDay

Nr. 1. Rossignol Hero – Junior – cena 30 euro/tydzień
Dostępne długości: 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm
Rossignol HERO JR to narty wyścigowe typu all-mountain dla juniorówo niskiej wadze. Odpowiednie
dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy. Power Turn Rocker zwiększa kontrolę i
ułatwia naukę, a progresywny flex sprawia, że narty są idealnym modelem dla początkujących.
Pomagają one w opracowaniu podstaw narciarstwa i pozwalają dzieciom doświadczyć pierwszych
emocji związanych z tym sportem.

Nr. 2. Rossignol Juniors Experience Pro Ski – cena 30 euro/tydzień
Dostępne długości: 80 cm, 92 cm

Opracowany w połączeniu z wysoko cenionym programem Terrain Based Learning ™, model
Experience Pro od Rossignol sprawia, że nauka jazdy na nartach jest łatwiejsza i przyjemniejsza.
Specjalnie zaprojektowany profil Junior Rocker pozwala dzieciom korzystać ze zmieniającego się
terenu, łatwo je obracać, zatrzymywać oraz nimi sterować, dzięki czemu uczenie się jazdy na nartach
staje się bardziej intuicyjne, co prowdzi w rezultacie do naturalnego postępu.

Jak zarezerwować narty + kije lub deski od 30 euro?
1 . Piszecie na email narty@abc-holiday.pl na 1 miesiąc przed wyjazdem
2 . W tytule podajecie termin wyjazdu + miejsce
3 . W emailu podajecie - płeć – wagę – wzrost – preferowane narty nr. z naszego katalogu np. numer 1
lub 3 lub jest mi wszystko jedno proszę mi dobrać narty. Do nart dobieramy wam kije Rossignol
- Nie prowadzimy wypożyczalni butów narciarskich oraz snowboardowych!!!
4 . Maksymalnie do 5 dni przed wyjazdem odpisujemy wam lub dzwonimy do Was i proponujemy
dostępny model nart/deski.
5 . Narty/deski dostarczane są do ośrodka w którym mieszkacie (dotyczy – Francji, Włoch i Szwajcarii)
6 . Sprzęt tylko dla klientów ABC-Holiday.pl
7 . Płatności dokonujemy przy odbiorze sprzętu na miejscu u naszego partnera!!!
8 . Przy wydaniu sprzętu pobierana jest kaucja zwrotna 20 euro na wypadek zniszczeń dokonanych na
sprzęcie z winy urzytkownika.

NIE WYPOŻYCZAMY BUTÓW NARCIARSKICH ORAZ SNOWBOARDOWYCH!!!

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY DO www.rossignol-outlet.pl
U Nas święta trwają cały rok

☺

