
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – SPODNIE KOMPRESYJNE CEP CLONE

Prosimy o wysłanie uzupełnionego formularza na adres info@medicalsport.pl

DANE KLIENTA

WARIANTY

Imię i nazwisko
E-mail

Adres do faktury
Nr telefonu

Adres dostawy

Płeć
Położenie linii pasa
Druk
spersonalizowany
Kolor druku

kobieta mężczyzna

niska średnia wysoka

biodro (max. 4 znaki)
łydka (max. 4 znaki)
złoty srebrny

WYMIARY KLIENTA

Wszystkie pomiary są
pomiarami ciała. Osoba

dokonująca pomiaru,
zobowiązana jest do

wykonania go
samodzielnie. Produkt
jest szyty na miarę, w

związku z tym nie
podlega zwrotowi.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 

Liczba sztuk: ................

Data, miejscowość: .................................................................................

Podpis klienta: ........................................................................................

Podpis osoby dokonującej pomiaru: .................................................
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CEP CLONE są produktem szytym specjalnie dla Ciebie. Będą dopasowane wyłącznie do Twojego ciała.
Dlatego w przypadku tego produktu, nie ma możliwości dokonania zwrotu. Wymagane jest też

opłacenie zamówienia przed rozpoczęciem produkcji spodni.

Jak pobrać wymiary do sekcji WYMIARY KLIENTA?
Właściwy pomiar jest bardzo ważny, aby otrzymać produkt, który będzie idealnie przylegał do ciała.
Polega na pobraniu 15 wymiarów.

W sekcji "WYMIARY KLIENTA":
- parametr "I" to wysokość od podłoża - mierzymy tylko jedną nogę
- parametr "C" to obwód - mierzymy lewą i prawą nogę

Wpisujemy następujące wymiary:
IA - długość stopy od pięty do stawu śródstopno-paliczkowego palca małego
IB - wysokość od podłoża do punktu nad stawem skokowym w najwęższym miejscu
IC - wysokość od podłoża do łydki w najszerszym miejscu
IE - wysokość od podłoża do środka kolana (na wysokości rzepki)
IG - wysokość od podłoża do 2 cm poniżej krocza
IH - wysokość od podłoża do biodra (na wysokości pasa, nad najgrubszą częścią pośladków)
CB - obwód nad kostką w najwęższym miejscu
CC - obwód łydki w najszerszym miejscu
CE - obwód kolana w środkowej części (na wysokość rzepki - mierzymy przy lekko zgiętym kolanie)
CF - obwód środkowej części uda
CH - obwód w biodrach (na wysokości pasa, nad najgrubszą częścią pośladków)

Ważne: Obwód w biodrach CH i wysokość IH są mierzone wysokości pasa, nad najgrubszą częścią
pośladków.

"Położenie linii pasa" w sekcji WARIANTY:
Umiejscowienie linii pasa zależy od obwodu talii:
- niska -  dla osób o węższym obwodzie w talii
- średnia - dla osób o średnim obwodzie w talii
- wysoka - dla osób o większym obwodzie w talii

WAŻNE INFORMACJE
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