
Versió per escriptori Versió per mòbil

 Modificar la comanda

Guardar i seguir: informació de l’enviament 

Desarr i seguir: informació 
de l’enviament 

Cistella: 3 productes. Usuari 

Itàlia   

Finalitzar la compra

Finalitzar la compra

 Tornar a la cistella

 Tornar a la cistella

Pases:  Informació de facturació    Informació de l’enviament     Mètode d’enviament     Informació de pagament     Confirmació

Nom

Empresa / Raó social *

Adreça

Ciutat

Códi postal

Telèfon *

Província / Departament

País

Cognoms

França   

Nom

Empresa / Raó social *

Adreça

Ciutat

Codi postal

Telèfon *

Província / Departament

País

Segon telèfono *

Cognoms

210 € (-16%)

RBT-TFG Scooter

10 € (-5%)

Funda RBT

20 € (-3%)

Motxilla Julia

La seva comanda

SUBTOTAL .................................... 240 €
Impostos...........................................21%
TOTAL ................................290,4€

 Enviar a aquesta adreça     Enviar a una adreça diferent

 Enviar a aquesta adreça

 Enviar a una adreça diferent

Pagaments segurs amb tot tipus de targetes bancaries

Les nostres vendes es fan a través d’entitats bancàries de prestigi que s’encarreguen de la màxima seguretat en les transaccions. Acceptem els tipus de targetes i 
sistemes de pagament més populars.

Pagaments segurs amb tot tipus 
de targetes bancaries

Les nostres vendes es fan a través d’entitats 
bancàries de prestigi que s’encarreguen de 
la màxima seguretat en les transaccions. 
Acceptem els tipus de targetes i sistemes 
de pagament més populars.

Transacció segura

Transacció segura

Pasos: 

 Información de facturación    

 Información del envío    

 Método de envío    

 Información de pago    

 Revisión del Pedido

1

1

1

Per modificar la seva comanda torni a la cistella
de compra prement el següent botó

 Modificar la comanda

210 € (-16%)

RBT-TFG Scooter

10 € (-5%)

Funda

20 € (-3%)

Motxilla

La seva comanda

SUBTOTAL .................................................. 240 €
Impostos........................................................ 21%
TOTAL ...........................................290,4€

1

1

1

Per modificar la seva comanda torni a la cistella
de compra prement el següent botó

Peu de pàgina

RBT-TFG Scooter
El patinet més lleuger i plegable del mercat

Comparteix al Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

INICI    CARACTERÍSTIQUES    PERSONALITZA    COMPRA    CONTACTA

Comparteix Facebook, Twitter, Instagram, Pint.

RBT-TFG Scooter

COMPRA    CONTACTA

El patinet més lleuger i plegable del mercat

INICI 
CARACTERÍSTIQUES 

Plegable 
Lleuger 
Gir patentat 

PERSONALITZA’L 
COMPRA 
CONTACTA 
SOBRE NOSALTRES 
AVÍS LEGAL 

Segon telèfon *

* Camps opcionals

* Camps opcionals

Cistella: 3 productes. Usuari 


