NOVA botiga online del CEME
La nova botiga online del CEME ja està operativa, a
través de l´acord amb la plataforma TeamSignia.
Podeu accedir-hi de 2 maneres:
▪

A la web de CEME https://ceme.cat/
seleccionant l´enllaç de Botiga Online del menú
superior de la pàgina.

▪

Seguint el següent enllaç:
https://www.teamsignia.com/productcategory/ceme/

En ambdós casos, al ser una botiga d´accés privat, cal
posar la contrasenya: ceme2019 (en
minúscules) per poder accedir al contingut de la
botiga, consultar els productes disponibles i fer
compres online.

Productes disponibles a la web
Inicialment, hi ha aquests productes disponibles a la web:
Model
Maillot iON màniga curta Home CEME
Maillot iON màniga curta Dona CEME
Culotte curt amb tirants ONE CEME
Armilla Tallavents amb Reixeta Posterior
Jaqueta tallavents impermeable ZEROWIND CEME
Mono Triatló sense mànigues Special PRO Home CEME
Mono Triatló tirants Special PRO Dona CEME
Samarreta tècnica màniga curta Home CEME
Samarreta tècnica màniga curta Dona CEME
Samarreta tècnica de tirants Home CEME
Samarreta tècnica de tirants Dona CEME
Malla curta Unisex amb butxaca lateral CEME
Pantaló curt atletisme personalització lateral CEME
Pantaló Trail unisex personalització lateral CEME
Jaqueta de xandall personalitzada CEME
Braga de Coll CEME
Polo tècnic personalització complerta CEME
Banyador Slip de Home CEME
Banyador Tira Ampla Dona CEME
Tovallola de Microfibra de 100x50cm CEME

Preus IVA inclòs
SOCI CEME
NO SOCI
43,69 €
54,61 €
43,69 €
54,61 €
58,30 €
72,88 €
41,38 €
51,73 €
66,55 €
83,19 €
103,82 €
129,77 €
103,82 €
129,77 €
20,13 €
25,16 €
20,13 €
25,16 €
19,81 €
24,76 €
19,81 €
24,76 €
21,98 €
27,48 €
17,26 €
21,57 €
21,06 €
26,32 €
44,66 €
55,82 €
7,26 €
9,08 €
30,06 €
37,58 €
27,83 €
34,79 €
33,88 €
42,35 €
14,52 €
18,15 €
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**IMPORTANT** CODI DE DESCOMPTE PER A SÒCIES – SOCIS DEL CEME
Tots les sòcies - socis del CEME teniu accés a un descompte del 20% (veure preus resultants soci
CEME a la taula de productes), fent servir un codi individual de un sol ús
Abans però de fer la compra per obtenir el CODI DE DESCOMPTE DEL 20%, a utilitzar quan feu
la compra, cal enviar petició del mateix al CEME al correu: itpg1105@gencat.cat

El teu nom al producte CEME
A la botiga tens la opció de demanar posar el teu nom al model que
producte que vulguis, posant el text exacte que voleu que hi figuri
dins el requadre corresponent abans d´afegir el producte al carret
de compra.
Aquesta opció té un cost addicional de 3€ + IVA per cada producte
pel que demanis un text personalitzat.

Recollida de comandes a TeamSignia - Sabadell
Quan tingueu els productes escollits al carro de compra, podeu triar la opció d´enviament a
domicili (amb un cost) o podeu triar l´alternativa de recollir la comanda un cop estigui llesta
(rebreu un email) al centre TeamSignia de Sabadell, situat al Passeig Gaudí número 17 codi
postal 08203. Més informació d´horaris i dades de contacte en aquest enllaç a Google Maps.
Per qualsevol dubte o aclariment referent als models, talles, procés de compra, procés de
enviament o recollida de comandes, o davant de qualsevol incidència, podeu contactar amb
TeamSignia al telèfon 649 218 720 o l´email info@teamsignia.com.
Si vols proposar afegir nous productes per la pràctica del teu esport, no dubtis en enviar la teva
proposta al CEME a la bústia electrònica itpg1105@gencat.cat
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