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Royal Sports - футбольне спорядження з Європи за
доступними цінами
Доброго дня.
Вітаємо у нашому магазині.Тут ви знайдете оригінальне футбольне спорядження
всесвітньо відомих брендів за оптовими цінами.

Трішки цифр
Ми існуємо вже 1 рік.За цей час ми продали у «добрі руки» понад 10 000 одиниць
товару.Майже 3000 клієнтів залишилися задоволеними сервісом та послугами нашої
крамниці.
Ми дуже вдячні нашим клієнтам за довіру.
Ви змушуєте нас ставати кращими!

Про нас
Royal Sports сьогодні є найбільшим інтернет магазином футбольного спорядження в
Україні.

Наша мета
Ми хочемо удосконалюватися з кожним днем.
Також ми збираємося розпочати торгівлю у країнах Африки та Близького Сходу.
Пріоритетної ціллю є відкриття та підтримка благодійного фонду для сиріт та
малозабезпечених дітей,які мріють стати частиною «гри мільйонів».
Зробити спорт стилем життя різних людей,а футбольне спорядження доступнішим
для кожного!

Наші вигоди
Ми пропонуємо нашим клієнтам товар,який затверджений усіма стандартами якості
та підтверджений гарантійними талонами брендів до яких вони належать.Бутси Nike
Mercurial SuperFly постачаються у наш магазин у відповідному упакуванні та з усіма
сертифікатами офіційного виробника.
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Нашими вигодами є:
Товар проходить сертифікацію і повністю відповідає стандартам якості
Ми надаємо гарантію нашим клієнтам у разі бракованого товару
Після першої покупки ми надаємо 20% знижку на наступну покупку
Також ми подбали про людей які не можуть відвідати наш магазин у Львові,але хочуть
отримати футболку улюбленого гравця,бутси Кріштіану Роналду чи фірмовий м’яч
який забивають у ворота найкращі футболісти Європи!
Для цього у нас працює власна кур’єрська служба,яка доставить товар у будь-яку
точку Земної кулі.
Наші кур’єри працюють у 64-ох країнах світу та завжди вчасно виконують роботу.

Це ще не все!
Впродовж новорічних свят (з 18 грудня по 18 січня включно) ми даруємо усім
клієнтам бонус у вигляді подарунку!
Після покупки однієї пари футбольних бутс ,гетри та щитки у подарунок!
Поспіши дарувати тепло та подарунки близьким!
~~~~~~~~кнопка переходу в каталог~~~~~~~~
Приємних свят!
Ми дякуємо,що ви обрали нас!
Магазин футбольного спорядження Royal sports shop!

