
Caros ciclistas, pessoas queridas incríveis :-) 

Obrigado novamente pelos milhões de sorrisos. Para todos vocês que não conhecem nosso site ainda, leia 
uma breve explicação: 

1. Como procurar por fotos: 
por favor, não procure pelo número da equipe, mas somente pelo número do piloto. Por favor, escreva 
todos juntos. 
Por favor, ignore zeros no início, exemplo: se você tivesse 044-2 em sua bicicleta, você pesquisar por: 442 
se você tivesse 112-1, você pesquise 1121 

2. Qual é o preço das imagens 
Qual é o preço das imagens e o que virá como para todas as provas de etapas em que vendemos o pacote 
com todas as imagens chamado de "Foto-Flat". 

A Foto Flat de um piloto contém todas as suas fotos pessoais, ele vai encontrar diretamente pesquisar 
depois de seu número-piloto + todas as fotos 35 impressoin (imagens gerais maravilhosas do evento) + 
todas as fotos do piloto em que não fomos capazes de reconhecer o número . O preço Foto-Flat é 59.99 
Euro, a pagar com cartão de crédito, Paypal ou transferência bancária. 

As fotos com números não reconhecidos são chamados de "imagens não ordenados". Dividimo-las por dia. 
Você pode adicionar fotos indiferenciados gratuitamente para o seu pedido Foto-Flat. Isso também 
funciona depois de anos, por isso não tem pressa:-) 
Você será capaz de escolher fotos por um período de tempo as imagens não ordenados que você está 
procurando. O formato é 24 horas, para que você possa, por exemplo, pesquisa uma foto entre 11:00-13:00 
horas. 
Se você encontrar uma imagem indiferenciada mostrando você, por favor, clique em "INFO" abaixo da 
imagem e, em seguida, no botão vermelho "adicionar gratuitamente para Foto-Flat". Depois de um control 
manual, 
vamos adicionar estas fotos para o Foto-Flat! É isso aí:-) 

Nós vamos entregar todas as fotos em duas resoluções: Facebook resolução web amigável e de resolução 
completa. Addtionally: você será capaz de baixar todas as fotos em um único arquivo ZIP :) 

3. Qual é o tempo de entrega 
O prazo de entrega nós garantimos é de <24 horas, na prática, que lhe enviamos as suas fotos entre alguns 
minutos ou algumas horas após a sua encomenda. 


