L’empresa ESCOZ ESPORTS S.L. representant de la marca MACRON per a CATALUNYA i el CLUB
DE FUTBOL PARETS, han acordat per a la temporada 2021/2022 la compra de la roba del club a
través de la pàgina WEB de l’empresa ESCOZ ESPORTS S.L. MACRON.
La compra es podrà realitzar a partir del 16 de juliol en endavant l’acord amb el club per a
l’entrega de la roba serà a partir de la primera setmana de setembre i seguint data d’entrada
de cada comanda.
La forma de accedir a la pàgina WEB es la següent:
www.escozesports.com cliqueu a “Ropa Deportiva Macron – escoge tu equipo” i llavors a
l’escut del club C.F.PARETS
Contrasenya per a accedir a la web 0049
S’obrirà la pàgina amb l’opció de cinc packs, escolliu el que us correspongui.
Cada peça de roba del pack també es mostra individualment per si desitgéssiu ampliar o afegir
més peces al carret.
Disposeu d’una GUIA DE TALLES al moment de la compra i també al final de la pàgina web per
a consultar. El club també posarà a disposició a les oficines de peces de roba per a emprovar,
durant el mes de setembre.
El transport serà a càrrec de Macron a partir de 90 euros, en cas contrari el cost serà 6,50
euros.
Totes les comandes realitzades a la pàgina web s’enviaran a l’adreça indicada, també es
podran recollir a la botiga de Macron sense cost d’enviament.
Per qualsevol dubte o consulta podeu enviar email a info@escozesports.com
Per al tallatge també podeu anar, com l’any passat, a la botiga MACRON situada prop de La
Maquinista, carrer Fernando Pessoa 27 Barcelona. Horari dilluns a divendres 16,30h a 20h.
L’agost tancat per vacances.
També podeu fer el pagament en dues vegades si el tallatge i recollida es fan a la botiga, com
la temporada anterior.

