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Circular 1. INFO Roba Jako 
 

Benvolgudes famílies, 
 

Com ja vàrem anunciar el passat mes de juny, iniciem aquesta temporada 2018/19 amb una gran novetat 
amb la qual l’entitat ja portava temps treballant-t’hi: JAKO! Una marca esportiva que vestirà, per primera 
vegada, jugadors, jugadores i tècnics de l’entitat. 
De la mateixa manera que en els últims anys hem incorporat la marca GEFF, que ens permet lluir una roba 
exclusiva durant la competició, ara hem aconseguit a través de diverses gestions i esforços poder 
incorporar la roba JAKO, que ens permetrà seguir portant un model de roba exclusiu i de qualitat més enllà 
de les pistes i terrenys de joc. Tot seguit us expliquem totes les qüestions d’interès en relació a la roba JAKO 
 

COMPRA 
La comanda de roba la realitzarà cada jugador/a i/o família des de casa a través del següent enllaç 
aeeinsmontserrat.esportclub.es  
Al accedir caldrà fer el registre del jugador/a, introduint el nom, correu electrònic i una contrasenya que 
caldrà que recordeu per a properes compres de roba i/o complements. 
Prèviament, caldrà que cada jugador/a s’hagi provat la roba i s’emporti a casa el FULL DE DADES amb les 
referències i les talles de totes i cadascuna de les peces de roba que conté el pack. 
A l’hora de fer la comanda, caldrà en primer lloc introduir el pack corresponent del jugador/a, que 
dependrà bàsicament de les talles, sexe i altres opcions. Una vegada entreu a l’aplicatiu, veureu que 
existeixen 9 opcions de pack de roba: 
 

 QUATRE PACKS DE VENTA GENERAL: 
1. PACK JAKO NEN. 
2. PACK JAKO NENA. 
3. PACK JAKO NOI. 
4. PACK JAKO NOIA. 

 IMPORTANT! En aquest pack de roba general, que és l’obligatori d’adquirir per 1a vegada com a 
jugador/a de l’entitat, no es podrà demanar més d’una unitat per cada peça del pack. En cas de què 
algú vulgui agafar-ne més, caldrà comprar-lo dins els packs complementaris on els productes es troben 
fora de les subvencions atorgades per l’entitat i, per tant, tenen el preu de venta habitual. 

 

 QUATRE PACKS DE ROBA COMPLEMENTÀRIA: 
5. PACK REPOSICIÓ ROBA ENTRENAMENT. 
6. PACK REPOSICIÓ ROBA PASSEIG. 

 IMPORTANT! L’entitat subvenciona una part considerable del cost que té el pack de venta general. En 
cas de perdre alguna peça, el preu de l’article per tornar-lo a adquirir ja no estarà subvencionat sinó 
que tindrà el cost pel públic general. Per tant, demanem a tots i totes que sigueu molt acurats amb la 
pertinença de la vostra roba. 
7. PACK ROBA EXTRA JAKO (I). 
8. PACK ROBA EXTRA JAKO (II). 
9. PACK COMPLEMENTS JAKO 

 En aquests tres últims packs trobareu altres peces de roba i complements relacionats amb la marca i 
l’entitat. En tot cas, aquests seran productes voluntaris d’adquirir. 
Tanmateix, fer-vos saber que dins d’aquest aplicatiu web podreu gaudir d’interessants descomptes en 
altres articles i complements esportius de diferents maques esportives. 
 

 IMPORTANT! La darrera peça de roba que trobareu tant en el FULL DE DADES del jugador/a com en 
l’aplicatiu web és la CHAQUETA STRIKER. Aquesta és l’única peça de roba opcional; el seu preu és de 
10€; fora del pack i en cas de voler agafar aquesta peça més endavant, el seu preu serà de 26€. 
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Per finalitzar el procés de compra, és MOLT IMPORTANT introduir els següents 2 conceptes: 

- NOM DEL JUGADOR INDICAR NOM I COGNOMS. 
- NOMBRE CAMISETA INDICAR EL CODI DE L’EQUIP. Aquest codi es proporcionà als jugadors/es en 

el moment en què es provin la roba a la instal·lació, i el podreu obtindre del FULL DE DADES del 
jugador/a on hi consten també els productes i les talles del pack roba JAKO. 

 

PAGAMENT 
Una vegada finalitzat el procés de compra, arribarà el moment d’efectuar el PAGAMENT. Amb la part ja 
subvencionada de tots els articles, veureu que el cost total del pack de roba és de 70€ (60€ si no agafeu la 
peça de roba opcional CHAQUETA STRIKER). 
 IMPORTANT! Només es poden utilitzar dues formes de pagament (tot i que en el programari apareix la 

opció transferència, aquesta NO es pot utilitzar; el sistema no permet llegir la comanda i quedaria 
anul·lada). Per tant, caldrà utilitzar qualsevol de les següents dues formes de pagament: 
- PAGAMENT TARGETA 
- PAGAMENT FRACCIONAT 

En el cas del pagament fraccionat, és important saber que el sistema permet fraccionar el pagament a 
mig/llarg termini amb un interès realment baix. Podreu fer la simulació abans d’efectuar el pagament per 
aquest mètode. 
 MOLT IMPORTANT! En el moment de realitzar el pagament, heu de deixar en blanc el CAMP CODI 

(CODIGO DE PROMOCIÓN). En cas contrari, no us deixarà finalitzar el procés de compra. 
 

ROBA COMPETICIÓ GEFF 
L’entitat s’encarregarà com fins ara de gestionar la roba de competició (GEFF). Caldrà això sí de què els 
jugadors/es que ho necessitin, es provin també la roba per conèixer les talles i poder realitzar les 
respectives comandes. El preu de la roba de competició és de 30€ pels jugadors/es de Futbol Sala i de 25€ 
pels de Vòlei. Aquest import es passarà en el mes d’octubre, conjuntament a la quota mensual que 
pertoqui a cada jugador/a. 
 

ENTREGA DELS PRODUCTES 
Una vegada ens arribin tots els productes a l’entitat (tant la roba de competició GEFF com el pack de roba 
JAKO), us informarem per tal d’efectuar-ne l’entrega. 
 

NORMATIVA 
És OBLIGATORI portar la roba oficial a tots els actes de l’entitat: esdeveniments, trobades, partits, 
entrenaments... (en els entrenaments setmanals serà obligatori portar la roba de la part superior,  
samarretes d’entrenament i dessuadores JAKO, podent escollir els pantalons/malles i les mitgetes/mitjons). 
 
 
Per tal d’agilitzar al màxim la recepció de la roba, la comanda haurà d’estar feta a través de la web abans 
del proper diumenge 30 de setembre. És per això que al llarg d’aquesta mateixa setmana i també la 
propera, tots els jugadors i jugadores hauran de provar-se les diferents peces de roba a l’Institut 
Montserrat. 
Preveiem entregar la roba als jugadors/es que realitzin la comanda abans del 30/9 a partir del 22 d’octubre. 
 
Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició. 
 

Salutacions cordials, 
AEE Institut Montserrat 


