
 

 

 

 
 

De: Àrea de Promoció de la F.C.H. 
 
A: Tots els clubs adscrits a la Federació Catalana d’Handbol  
 
AFER: PROCEDIMENT COMANDA PILOTES HUMMEL 2019-2020 
 
Amb aquest comunicat, volem informar del procediment establert per realitzar la comanda de 
pilotes HUMMEL per les vostres entitats: 
 

1. El club rep el full Excel de comanda oficial, a través de HUMMEL o de la Federació 
Catalana d’Handbol (document adjunt “FCH 2019-2020 Full comanda pilotes 
HUMMEL”)  
 

2. Emplena el document, especialment amb les dades de l’encapçalament amb la 
comanda de compra i el número correcte de pilotes HUMMEL. 

 
3. La comanda s’envia directament pel club a l’adreça de la botiga HUMMEL 

GRANOLLERS granollers@hummeliberica.com, com s’indica també al document (part 
superior esquerra). SEMPRE SERÀ HUMMEL qui validarà la comanda i verificarà la 
quantitat de pilotes i si escau alguna despesa de transport. 

 
4. HUMMEL enviarà al club la factura corresponent a la comanda realitzada. 

 
5. El club procedirà a l’abonament de la factura. 

 
6. Un cop comprovat el pagament, HUMMEL procedirà a l’enviament de les pilotes de 

compra.  
 

7. L’enviament es realitzarà a la direcció postal que el club hagi indicat. 
 
Els ports són gratuïts a partir de comandes superiors a 300€.  
 
Us recordem que les condicions exclusives i tan favorables dels clubs de la FCH, amb un 
IMPORTANT descompte a l’import de cada pilota, es mantenen vigents per la present 
temporada 2019-2020. 
 
Tanmateix, i gràcies al acord de col·laboració entre HUMMEL i la FCH, per la temporada 2019-
2020 es regalarà 1 PILOTA DE PATROCINI per equip en competició a totes les categories. 
Un cop tancat el període d’inscripció de totes les categories FCH, a partir d’octubre, es 
comunicarà el procediment d’entrega de les pilotes. 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
Atentament, 

  
Gustavo Garcia Marrupe 
Àrea de Promoció de la F.C.H. 
 
Sant Joan Despí, 26 d’agost de 2019 
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