
Performance Yoga Mat - 183 x 68 x 0.4 cm - 2,8kg
Was je mat na elk gebruik met een zachte spons met water of een beetje etherische olie. Niet in de
wasmachine doen en geen olieachtige producten (Körpercreme...) gebruiken. Een keer per jaar de mat met
een waterstraal besproeien en uit de zon laten drogen.

Yomad Yoga Mat - 183 x 61 x 0.6 cm - 1kg
Was je mat af en toe met een zachte spons met water en een beetje zeep of etherische olie. Gebruik geen
olieachtige producten (Körpercreme...) en alles dat krassen op je mat zou kunnen veroorzaken (juwelen,
nagels ...). Niet in de wasmachine doen, niet in het daglicht bewaren en niet buiten laten staan als de
temperatuur hoger is dan 25 graden. Rol je mat na elk gebruik aan de ene kant en de volgende keer aan de
andere kant (zodat de mat geen vorm aanneemt).

Travel Yoga Mat - 183 x 68 x 0.15 - 1,4kg
Was je mat na elk gebruik met een zachte spons met water of een beetje etherische olie. Gebruik geen
olieachtige producten (Körpercreme...). Machinewasbaar op 30 ° of koud, zonder wasmiddel, kwetsbaar
programma en laagcentrifugeren.

Pflegehinweise 

Star Yoga Mat - 183 x 68 x 0.4 cm - 2,8kg
Was je mat af en toe met een zachte spons met water en een beetje zeep of etherische olie. Gebruik geen
olieachtige producten (Körpercreme...) en alles dat krassen op je mat zou kunnen veroorzaken (juwelen,
nagels ...). Niet in de wasmachine doen, niet in het daglicht bewaren en niet buiten laten staan als de
temperatuur hoger is dan 25 graden. Rol je mat na elk gebruik aan de ene kant en de volgende keer aan de
andere kant (zodat de mat geen vorm aanneemt).

Eco-friendly Non toxic 0% PVC

YO
GOM

PROCÉDURE DE RETOUR

Merci de votre commande Decathlon partenaire, comme
précisé au moment de passer la commande, ses Conditions
générales de ventes sont différentes de celles de Decathlon.

Voici la procédure à suivre en cas de retour :
www.yogom.fr/service-client-retours-remboursement/

- Retour gratuit sous 30 jours.
- Le remboursement aura lieu à la réception du colis par notre
partenaire Yogom.
- Frais d’envois non remboursés en cas de retour.
- Retour en magasin Decathlon non-possible.

RETOURPROCEDURE
 

Bedankt voor jouw Decathlon partner bestelling. Zoals reeds
vermeld in het bevestigingsmailtje, kunnen de
verkoopsvoorwaarden van onze partners afwijken van de
procedures van Decathlon.

Dit is de te volgen procedure in geval van retour :
Retourneer de bestelling naar het adres:
Yogom
20 avenue des serres
34880 Laverune
Frankrijk

- Gratis retour binnen de 30 dagen.
- De terugbetaling zal plaatsvinden nadat de partner uw
pakket in ontvangst heeft genomen.
- Retour in een Decathlon winkel is niet mogelijk.


