Szanowni Państwo!
Pragnę zapoznać Państwa z ofertą hiszpańskiej firmy Calzados FAL, która jest producentem
obuwia myśliwskiego i turystycznego oraz odzieży myśliwskiej pod marką Chiruca.
Marka Chiruca ma kilkudziesięcioletnią tradycję, a w Polsce jest dostępna od 1997 roku.
Z uwagi na profesjonalny charakter i wymagania klientów, zdecydowana większość
produktów jest wytwarzana w fabryce w mieście Arnedo [prowincja La Rioja] w Hiszpanii.
Firma PMD, od kwietnia 2014 roku, jest wyłącznym dystrybutorem marki Chiruca w Polsce.
Chiruca stosuje w produkcji najnowsze technologie i materiały dostępne na rynku: GoreTex®, Vibram®, Cordura®, Thinsulate® oraz skórę najwyższej jakości, impregnowaną
systemem Scothgard™. Obuwie i odzież spełniają najwyższe normy i wymagania.
Przygotowaliśmy specjalną ofertę, dedykowaną dla Kół Łowieckich, która
pozwala za zakup butów na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Warunki rabatowania:
 1-11 par – cena z cennika HUNTER [bez specjalnego dodatkowego rabatu],
 12-23 pary – 10%,
 24-35 par – 12 %,
 36-47 par – 14%,
 powyżej 48 par – 16%,
Płatność:
 przedpłata przed wysyłką butów – do 2 dni przed uzgodnioną dostawą,
 w przypadku modeli nie oferowanych w ciągłej sprzedaży, przedpłata przed wysyłką z
Hiszpanii – do 2 tygodni przed uzgodnioną dostawą,
Modele oferowane w ciągłej sprzedaży, w pełnej rozmiarówce:
HUSKY HIGH 01, CANADA 01, URALES 01, CARES 22, ENCISO 01, KOALA 01,
w przypadku tych modeli istnieje możliwość zamiany rozmiarów.
Modele CANADA PRO i URALES PRO [z ociepleniem TINSULATE 600] aktualnie dostępne
tylko w kilku rozmiarach.
Pozostałe modele przedstawione w katalogu są dostępne u producenta, informację o stanie
magazynowym możemy przekazać w czasie rzeczywistym.
Modele oferowane w ciągłej sprzedaży wysyłamy do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu
przelewu na koncie, pozostałe modele sprowadzamy w ciągu kilku tygodni – dostawy są
realizowane 2 razy w miesiącu. Koszty dostawy ponosimy my.
Proszę o zapoznanie się z katalogiem oraz cennikiem zamieszczonym w załączniku.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę o kontakt celem omówienia szczegółów
współpracy.
Istnieje możliwość bezpośredniej prezentacji bądź przesłania wzorów kurierem.
Sprzedawane produkty są objęte 24-miesięczną gwarancją. Oferujemy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
Zapraszamy do współpracy.

