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Benvinguts a Wala,

En aquest document els explicarem com funciona la nostra pàgina de Teams / Escoles, 

per tal que els sigui més fàcil gestionar la compra de la seva equipació.

Aquest enllaç els porta al nostre web.

https://teamsports.walashop.com/cat/customer/account/login
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La primera vegada que hi accedeixin, s’han de registrar com a nou client, han 

d’entrar a No tens un compte, registra’t ara.

Han de completar totes les dades que se’ls demana i, el més important, el codi de 

Club. En el seu cas és: B0026. Un cop fet això, han de clicar a Crear un compte
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Un cop creat el compte, ja els apareixeran tots els articles que tenen disponibles per comprar.

En el seu cas, són aquests:
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La forma de comprar és molt senzilla: només han de clicar a l’article que vulguin comprar,

triar la talla i afegir-lo a la cistella.

Un cop afegits tots el productes a la cistella, ja es pot tancar la compra, accedir al carretó

i completar la resta de dades.
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Un cop finalitzada la compra, rebran un correu electrònic automàtic amb tota la informació de la 

comanda tramitada.

En el moment de finalitzar la compra cal seleccionar:

• Recollir la compra a qualsevol botiga Wala (servei gratuït).

• Rebre-la  al domicili (despeses de transport indicats a la comanda).

Un cop la comanda estigui preparada a la botiga Wala seleccionada o enviada per transport

al domicili indicat, rebran un missatge informatiu com aquest.
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Poden fer qualsevol consulta des del peu de pàgina 

del web, on indica ajuda i contacte.

Si cliquen CONTACTAR s’obrirà un formulari per

completar la consulta o incidència. 

En 24h se li hauria de donar resposta.
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Esperem que aquest document els sigui d’utilitat per tramitar les seves compres. Si 

tenen algun altre dubte poden escriure directament a:

teamsports@walashop.com

Estarem encantats d’ajudar-los.

Atentament,

Equip Wala

mailto:teamsports@walashop.com

