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2009-05-29 15:39 Jagna No jak fajnie sie u Was kupuje i miła obsługa.

2009-05-28 11:35 Ala bardzo dziękuję za miłą obsługę.Pozdrawiam Ala

2009-05-27 15:23 Krakus Udane zakupy!!

2009-05-26 09:30 Violka
Bardzo dziekuje za dobór sprzetu na dzień dziecka - moja Pociecha bedzie bardzo zadowolona :-) Towar jest 
wspaniały - obsługa rewelacyjna....

2009-05-18 14:29 PIEGUS OK., spoko

2009-05-18 13:24 Tina Może być,jestem zadowolona i z towaru i obsługi.POLECAM

2009-05-18 13:24 Marlena Spodnie super i cene jak najbardziej , będę tu wracać, a w innych sklepach ceny są chyba brane z kosmosu. 

2009-05-15 20:46 pegaz04 jak narazie wszystko super;)

2009-05-14 18:01 Karolka Bardzo fajny sklep.POLECAM wszystkim

2009-04-26 17:42 Agus ten sklep jest super, wiele razy tu zamawiałam i naprawdę jestem zadowolona z tych produktów, jak i cen. polecam

2009-04-10 15:13 Anna Dziekuje za pomoc w doborze prezentów, polecam sklep. Jestem bardzo zadowolona.

2009-04-05 14:16 manoaa Dobre ceny, dość duży wybór sprzętu, miła i profesjonalna obsługa. Polecam!

2009-03-17 15:38 Mika polecam ten sklep-dobra oferta i ceny realne-polecam-Mika

2009-03-15 12:39 jooYfLhl
DbOsCd a href=http://oypzxaikavju.com/oypzxaikavju/a, [url=http://wrmaaywugkiy.com/]wrmaaywugkiy[/url], 
[link=http://yxnpwzrgxmby.com/]yxnpwzrgxmby[/link], http://ogcmribmqrtx.com/

2009-03-12 13:06 ZlTjlEwQzgq #######################################################################

2009-03-11 13:30 KltjkraARKGk
http://08hondaaccord.blogspot.com http://1972honda600.blogspot.com http://1985hondagoldwing.blogspot.com 
http://1996hondacivic.blogspot.com http://2003hondaaccord.blogspot.com 

2009-02-25 10:32 lWoXToSr
4ScWyL a href=http://kskwmsutwzci.com/kskwmsutwzci/a, [url=http://vldjqbigqrar.com/]vldjqbigqrar[/url], 
[link=http://wzunyckwdlux.com/]wzunyckwdlux[/link], http://zacbmwrjqhbd.com/

2009-02-17 16:47 IKA

Sssuuupppeerrr SKLEP !Przyprowadziła mnie tutaj koleżanka - jestem zadowolona - polecam innym zawiedzionym 
ten sklep -oferta ciekawa i cenowo bardzo przystępna . Nie warto tracić czasu na umawianie się na jakiś towar w 
innym ,,pseudosklepie,,IKA

2009-02-13 17:45 Marlena Bardzo dobre ceny.Polecam

2009-01-27 16:45 salsa polecam - ciekawa oferta i miła obsługa-salsa

2009-01-23 15:45 Zakochana Macie bardzo fajną promocję.

2009-01-17 12:03 nieznajomy
kupowałem prezent(cały strój do jazdy),mogłem przy tej okazji zapoznać się trochę z tematem.Bardzo miła i 
profesjonalna obsługa...Miło będzie mi tu powrócić lub polecić znajomym. Popieram i polecam.

2009-01-17 11:55 metz kupiłam czapsy i spodnie -są super-polecam

2009-01-15 14:20 Karol SUER,SUPER POLECAM

2008-12-08 10:48 Agata Bardzo dobrze zaopatrzony sklep http://www.masterjang.pl/sklep/ 

2008-12-07 18:33 magda bardzo dobrze zaopatrzona firma -polecam

2008-12-03 14:20 Karol wszystko w najlepszym porządku, polecam KAROL

2008-12-03 14:20 Karol wszystko w najlepszym porządku, polecam KAROL

2008-12-01 16:59 Julita Polecam innym Firmę Master-Jang to dobry partner handlowy.

2008-11-30 14:03 Pony Ten młody sprzedawca nie bardzo się zna ;/

2008-11-29 00:26 Ewa
towar macie dobry ,ale ten młody sprzedawca nie.Lubię jak pomaga mi ta młoda , bardzo miła pani .Polecam ten 
sklep

2008-11-12 12:32 Ola Spodnie leżą super, 

2008-11-12 12:31 Karol Jak najbardzie zasłużony pozytyw.

2008-11-06 17:15 Kolega Bardzo dobrze zaopatrzona i godna polecenia firma.

2008-11-05 12:34 Anna Dziekuje za udane zakupy - polecam sklep

2008-10-20 19:18 Kiełbik i znowu zakupu bardzo udane!!

2008-10-18 10:57 jack kupiłem już wiele waszych wyrobów-polecam-jestem zadowolony.Rodzinka i znajomi też. Popieram Was-JACK.

2008-10-15 17:41 alek polecam-towar odpowiedni-cenowo przystępny-w jakości odpowiedniej i bardzo dobrej-polecam-alek

2008-10-14 17:12 men
konkurencja potrzebna-a ta jest poważna.Jak popracują trochę nad nową ekspozycją - to całkiem dobra oferta 
będzie lepiej widoczna-życzliwy-men .

2008-10-13 10:27 Justynka Dziekuję za szybką realizacje zlecenia - zależało mi na dostawie przed Hubetusem :-) I udało się :-)

2008-10-09 15:04 Marjola Bardzooooooooooo fajne bryczesy.POLECAM

2008-10-09 15:03 Jerzy Bardzo szybko i tanio.

2008-10-02 09:37 Natalia Dziekuje za fachową obsługe, polecam sklep innym :-)

2008-09-22 11:24 Olo Bardzo fajny sklep, bardzo dobre ceny i bardzio fajna o bsługa, zachęcam innych bo to uczciwa Fima.

2008-09-19 17:15 Kasieńka SUUUUUUUUUUUper bryczesy MIX i tak sie kobieco w nich wygląda.

2008-09-19 10:52 Janeczka Coś mi mówi ,ze zostanę wszą stałą klientką. Zdecydowana.

2008-09-17 12:30 Sebastian Bardzo dobra obsuga i szybka wysyłka.Dziękuję
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2008-09-17 12:29 Natalia zakupiłam całkiem ładne rzeczy. Polecam 

2008-09-16 16:26 Justysia Ok.

2008-09-15 08:32 Karolina Wszystko OK.

2008-09-12 14:28 Brnisław Trochę naczekałem się na spodnie, ale było warto!!!

2008-09-12 14:26 Ewa super, białe spodnie super

2008-09-11 12:55 Janek Widzę, że inni klienci sobie robią żarty, ale ja piszę zdecydowany pozytywna opinię o waszym sklepie. pozdrawiam

2008-09-11 10:16 Grażynka Towar super, spodnie Mix wspaniałe!!!!!

2008-09-11 09:22 Kinga
już jest wszystko w porządku, jestem bardzo zadowolona że nie było problemów z wymianą. Serdecznie Państwa 
pozdrawiam i innym polecam .

2008-09-10 11:06 Agata Spodnie pasują , ogłowie musiałam wymienić ,ale nie było żadnego z tym problemu.Solidna firma.Polecam.

2008-09-10 10:56 Olek Co za obsługa, bardzo dziekuję!!!

2008-09-10 10:56 Karolina Lubię konie wiec tu jestem. bardzo polecam

2008-09-08 18:13 Wiesław Bardzo dobrze zaopatrzona firma.Polecam

2008-09-03 13:01 Natalia Dziekuje za dobor sprzetu - polecam firme

2008-08-28 09:46 Miśka
Bardzo ładnie leżą spodnie Mix, super się w nich czuję, polecam wszystkim dziewczynom to bardzo seksowny 
model.

2008-08-27 16:23 Paulina POZYTYW

2008-08-27 12:31 Robert Wszystko pasuje, jak najbardziej polecam.

2008-08-26 13:40 Jureczek same superlatywy, bardzo wporzo mnie obsłuzyli.Polecam innym.

2008-08-25 16:17 Wiesław
Spodnie pasują ,a czapsy musiałem wymienić na większe, nie było z tym problemów.Pozytyw, duży POZYTYW-
Bardzo Solidna Firma.

2008-08-25 14:50 Lewkonia super, naprawdę super!!!!! POLECAM

2008-08-25 11:35 Króliczek Bardzo dziękuję , wszystko mi pasuje .

2008-08-22 16:19 Weronika No proszę i znowu coś sobie miłego sprawiłam.

2008-08-22 15:12 Wiktoria Rekawiczki polar super.

2008-08-22 15:10 Wojtek Dobry towar , warto było troszkę czekać.

2008-08-22 10:48 Krystyna Wspaniała udana transakcja, polecam

2008-08-21 15:17 Daria Duży pozytyw!

2008-08-19 17:31 odzinka Stac
Bardzo jesteśmy zadowoleni.Szkoda ,że w świnoujsciu nie mamy takiego sklepu.Polecamy i pozdrawiamy rodzinka 
Stachowiaków.

2008-08-19 16:08 Bronek
Oj, a już byłem lekko podenerwowany, a tu okazało się że to wina poczty.POLECAM warto mieć do tej firmy 
zaufanie.

2008-08-19 15:17 Grażyna trochę długo czekałam, ale było warto.polecam

2008-08-19 14:37 Anitka
Bardzo dziekuję Pani za cierpliwosć w doborze spodni i czapsów, wszystko bardzo ładnie jest dobrane i pasuje na 
mnie.Jestem zadowolona. Smiało możecie Tu robić zakupy.

2008-08-18 16:44 Adam SUper, pasuje wszystko, POLECAM!!! Adam

2008-08-15 09:18 Janusz To dobra i rzetelna firma, polecam.

2008-08-14 16:34 Natalia Kupiłam spodnie i czapsy, jestem zadowolona, wieć polecam innym.

2008-08-14 16:18 Monika palcat bardzo ładny, 

2008-08-13 16:48 Agnieszka
Dlaczego nie macie sklepu w Warszawie? Macie taki dobry towar a przede wszystkim ceny bardzo przystępne. 
WARTO TU KUPOWAĆ!!!

2008-08-13 16:41 Jagoda dzikuję bardzo za miłą obsługę , towar bardzo dobry.Polecam

2008-08-13 13:13 Basia Kupiłam cały osprzet do jazdy a teraz składam na spodnie i czapsy. Jeszce tu wrócę.

2008-08-13 09:44 Grzegorz Czapsy pasują, spodnie są trochę zaciasne, ale mam nadzieję ze schudne i będzieok. polecam 

2008-08-12 17:04 Wiesiu Dzisiaj odebrałem czapsy dla mnie i dla brata.Są dobre , ale mogłem kupić te ze skóry....Pozdrawiam

2008-08-11 13:46 Włodek Dziękuje! Duży pozytyw.

2008-08-11 12:14 Kajtek
Wasze czapsy są naprawdę bardzo mocne i bardzo solidnie wykonane.Dziękuję za terminową przesyłkę i polecam 
innym. Kajtek

2008-08-08 15:56 Jadwiga Kupiłam kamizelke , bardzo ładnie leży,teraz zamiwrzam kupic kask i rękawiczki. Pozdrawiam

2008-08-07 17:33 Jacek Macie tanie palcaty, nawet w dobrej jakości. 

2008-08-07 15:42 Miśka Będę już zawsze tu robić zakupy. Macie bardzo dobre ceny i dobry towar. Zdecydowanie Polecam.

2008-08-06 15:00 Tadeusz Córka jest zadowolona.

2008-08-06 14:22 Krzysztof Czapsy i spodnie pasują.Polecam innym.

2008-08-06 13:28 Joanna Super bryczesy, mixy lezą świetnie.POLECAM

2008-08-05 15:59 Agatka Bardzo mi sie podobają wsze skrzyneczki. Są estetyczne i dość pakowne. Polecam

2008-08-05 09:33 Jurek Dziękuję wszystko dotarło na miejsce i pasuje.

2008-08-04 17:43 Dorota Spodnie super, kamizelka tez .pozdrao!!!!!!

2008-08-01 13:47 Lucek dziekuję za pomoc w doborze spodni.

2008-08-01 12:56 MoLc!a Jaki jest koszt przesyłki?

2008-07-31 16:47 Jagoda super,super,super. POLECAM innym

2008-07-29 16:51 Miśka Polecam! Całkiem fajny sprzęt i dostawa szybka.

2008-07-25 10:45 alexia Dziekuje za dobór kasku, polecam

2008-07-24 17:16 Karol Sprzęt jest dobry w dobrej cenie.

2008-07-24 11:05 nina bardzo fajne spodnie

2008-07-21 17:48 Aldona
A już myslałam że jestescie przereklamowani, a jednak załatwiliscie mi to czego szukałam. Dziękuję i z całego serca 
polecam.Uczciwa firma, warto tu kupować.



2008-07-21 17:44 Króliczek Super,super, super

2008-07-19 13:08 bodo
Bombowy sklep !Dlaczego nigdzie się nie reklamujecie... Dowiedziałem się o Was przypadkowo.Ze spodni ,czapsów 
i kasku jestem bardzo zadowolony-cieszę się , że zaoszczędziłem trochę kasy...Polecam -bodo

2008-07-18 16:47 OK #######################################################################

2008-07-16 17:17 kotka
popieram sklep firmowy Master-Jang bo mają towar inny niż wszystkie sklepy.Ponadto jest to firma polska i 
popieram dobre polskie produkty, jak wielu moich znajomych - kotka 

2008-07-16 17:14 REN Świetne spodnie-otrzymałem szybko .Są super ! Zamówię jeszcze kask i czapsy - pozdrawiam i polecam.REN

2008-07-16 17:14 Ilona Sklep super,ceny też polecam ILONA!!!

2008-07-16 15:42 fotka
Polecam, zamówiłam towar, zapłaciłam i dostalam towar na drugi dzien, super expresowa wysyłka, a towar 
wysokiej jakości. 

2008-07-15 13:57 pałcia wszystko łądne i tanie!!!!!!!!!POLECAM SKLEPIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2008-07-10 16:37 ... Polecam sklep :-)

2008-07-09 10:46 Anna Dziekuje za pomoc w doborze sprzetu na obóz dla dziecka. Polecam sprzedajacego.

2008-07-04 17:23 ikar #######################################################################

2008-07-03 16:58 LOTNA Bardzo mi się podobają Wasze spodnie, w przyszłości sobie kupię, n razie dziękuję za rękawiczki i kask.

2008-07-01 16:55 Karolina Bardzo fajne i dość tanie spodnie, dziękuję i polecam 

2008-06-28 13:02 ZZ szybka dostawa i dobry towar-dziękuję -ZZ Polecam ten sklep

2008-06-28 12:27 Krystyna Duży pozytyw , dzieci sa bardzo zadowolone .

2008-06-25 17:38 XX Ta młoda pani -owszem , pkt. 5 ; ale ta nieco starsza -pełna szóstka ! Popieram -firma OK ! Polecam-XX

2008-06-25 16:53 Poukładany Ja też chciałbym poznać ta piękną panią ekspedientkę?

2008-06-23 17:48 zosia
Bardzo dziękuję tej pięknej Pani za bardzo miłą i fachową obsługę.Polecam wszystkim sklep Master-Jang .Macie 
super towar-wszystko mi pasuje a koleżanki już się do Was wybierają .Zosia.

2008-06-23 15:17 POUKŁADANY Wszystko mi pasuje , dziękuję 

2008-06-20 17:45 Lucyna Wszystko pasuje !!! Dziekuję za miłą obsługę polecam i pozdrawiam

2008-06-19 17:06 MIKA #######################################################################

2008-06-19 14:03 laki Swietny sklep-polecam.Kupiłam czapsy i buty-są super.Laki

2008-06-17 18:07 ... Szkoda tylko, że nie ma podogoni

2008-06-17 17:37 koniara #######################################################################

2008-06-17 16:34 Koniara 
Chyba ktoś się beszczelnie zabawia i stroi sobie żarty, ten negatyw to nie ja, tylko jakiś ancymon. Pozdrawiam 
prawdziwa Koniara.

2008-06-12 17:16 AJKA

jeżdżę od niedawna ,a tam gdzie jeżdżę polecano mi jakiegoś ,,cwaniaka,, rymarza,zwykły naciągacz. Byłam na 
Woli , ale tam mały wybór chociaż miła obsługa.Trafiłam do Master Janga i już więcej nie będę błądzić-tutaj jest 
wporzo i towar wporzo-polecam AJKA

2008-06-12 13:26 Jurek Czapsy leżą jak ulał, za miesiąc kupie spodnie.Polecam! 

2008-06-11 17:17 koniara #######################################################################

2008-06-11 17:03 Kocham konie Kupuję dla nich wszystko, a tu są tanie smarowidła i inne kosmetyki.Bardzo polecam.WARTO

2008-06-11 16:57 Julka Macie fajne skarpetki i rękawiczki.Polecam Julka

2008-06-11 14:39 Monika Dziękuję za miły kontakt.

2008-06-10 15:17 Iwan
Ubrałem się prawie we wszystko w jednym miesiącu-towar mi odpowiada a wydałem ok.1000,-jestem zadowolony. 
Polecam

2008-06-09 17:30 Kika

w czasie CSI w Poznaniu byłam we Master Jang,u-kupiłam super czapsy i spodnie - polecam-Kika Snoby - obco 
brzmiących firm-siana wydacie o wiele mniej zajrzyjcie tutaj bo warto.Jak się krępujecie to załóżcie maski, 
Hmmmmm.

2008-06-06 14:30 Via Dziekuję za pomoc w doborze sprzętu - polecam, wysokiej jakości towar, miła obsługa.

2008-06-02 14:56 Krasnolud Może być ,jestem dość zadowolony.

2008-06-02 14:44 Stach fajny sklep i bardzo dobra oferta-polecam -Stach

2008-05-31 13:55 ALEX
ale numer -to , że Master-Jang nie działa to jest napędzane przez konkurencję- to pewne-sam słyszałem u rymarza 
i u Antka-ale numer-palanty...ALEX Dla tych co nie wiedzą albo ,,błądzą,,podaję-Wspólna 27 Poznań

2008-05-29 15:37 Muko
Ja ze spodni Master-Janga jestem bardzo zadowolony.Model Master jest super i w bardzo dobrej cenie- polecam-
Muko 

2008-05-28 17:00 kik #######################################################################

2008-05-28 12:56 IZA #######################################################################

2008-05-27 17:13 Mala #######################################################################

2008-05-27 16:19 ala rewelacja-macie towar inny niż wszyscy-bardzo mi się podoba.Otrzymałam to co chciałam-super ! Polecam-ala

2008-05-25 20:11 Justysia8928 #######################################################################

2008-05-24 13:25 ... Bardzo fajny sklep!

2008-05-24 12:07 Piotr Dziękuję za szybką dostawe-wszystko jest OK-polecam-Piotr

2008-05-24 11:34 Aśka Wszystko w najlepszym porządku, towar super w bardzo dobrej cenie.

2008-05-23 17:55 Juras Spodnie pasowały od razu, czapsy musiałem wymienić, ale poza tym wszstko ok. pozdrawiam

2008-05-23 13:29 KAROLINKA POLECAM! WSZYSTKO ŁADNE I DOSZŁO NA CZAS

2008-05-21 14:58 Krystian Naczekałem sie troche, ale było warto.Spodnie pasują , mam nadzieję że będą wytrzymałe.

2008-05-21 14:25 Aleksandra Towar w przystępnej cenie.

2008-05-16 15:46 KUBA Czapsy pasują inne rzeczy też .Dziękuję.

2008-05-16 15:15 Anna Moje dzieci są zachwycone , ja też polecam.



2008-05-16 09:15 Ksawery Dziękuję

2008-05-14 17:24 Joasia
Chyba zostałam waszą fanką, już poraz kolejny robię u Was zakupy. Jestem zadowolona POZDRAWIAM i 
zdecydowanie polecam innym-Joasia

2008-05-14 15:05 Marlena Proszę częściej robić takie super propozycje cenowe, bardzo dobry towar.Opłacało się .

2008-05-13 17:04 Jaś podobają mi się wasze spodnie i pasują mi .Jaś-polecam

2008-05-13 15:53 Malwina Dziękuję wszystko wspaniale pasuje, pozdrawiam i do następnych zakupów. Malwina 

2008-05-13 14:05 Koń O, co miły sklep, nawet mają tu dla mnie coś do zjedzenia. pozdrawiam Koń

2008-05-12 17:47 Katarzyna Dziękuję , bardzo dobry towar dostałam go na czas, dzieci sa bardzo zadowolone. POLECAM!!!

2008-05-09 16:52 Roger przekonaliście mnie do Was-macie dobry towar-polecam moim znajomym-Roger

2008-05-09 13:33 Nastka Dziekuje bardzo, towar otrzymałam bez zarzutów. Pozdrawiam. 

2008-05-07 17:34 Lidka Super,super, super

2008-05-06 17:09 Krystyna Dostałam wszystko co chciałam, towar doszedł przed długim wekendem, dziękuję.

2008-05-06 17:08 Kasia Warto!, fajny sklep-dziękuję i pozdrawiam.Kasia

2008-04-28 16:42 Benio Sam pozytyw, czapsy wysokiej jakości

2008-04-26 11:30 Marta124 Bardzo fachowa obsługa, kontakt przez gg wyśmienity, polecam, towar wysokiej jakości.

2008-04-25 17:16 Kinga
Ale szybko tu się kupuje, a jak coś niepasuje to wymieniają,nie robią problemłów. Dobry towar .Dziękuję 
pozdrawiam

2008-04-25 17:10 ala AAAALLLLLLLLEEEEEE S U P E R -gdzie ja całe lata kupowałam ?!-ludzie -tylko w M.Jang najlepej-polecam- ALA

2008-04-25 16:16 mirek
poparcie od dużej grupy z Podhala-dobry towar-wszystko sprawdza się -polecamy was wszystkim jeżdżcom i 
leśnikom-MIREK

2008-04-24 17:58 mruczek
SSSSSuper ! Swietne spodnie -tylko pomruczeć...mru..mru...Polecam -dobry sklep-p rowadzi o długą milę przed 
innymi ,,sklepiczkami,, -mruczek.

2008-04-24 16:28 Koniczek Dziękuję wszystko mi pasuje, bardzo ładne sa te kupione rękawiczki.

2008-04-23 17:05 mark lubię u Was zamawiać-polecam-Mark

2008-04-21 12:41 CIOTECZKA Lubię tu zaglądać, mają dość fajny towar.

2008-04-20 19:34 Krystyna Wszystko w najlepszym prządku.Towar super.

2008-04-18 17:12 leon szybka dostawa-wszystko pasuje-polecam,LEON

2008-04-17 14:47 stach przyjemnością jest robić u Was zakupy-Stach

2008-04-17 11:53 ojka
ale super -nic nie wiedziałam o tym sklepie-teraz już wiem i jest jeszcze bardziej super-dobry towar ,udane zakupy -
polecam OJKA

2008-04-16 17:51 Asia i co takiego -to że duży wybór,a nie macie pikera-mimo to obiecująco.ASIA

2008-04-16 17:41 króliczek
jestem bardzo zadowolona z Waszych wyrobów-poleciłam Was moim koleżankom i wiem , że też są zadowolone od 
niedawna bo kupiły czapsy i bryczesy-kupowały dotąd w innych sklepikach-polecamy Was-Króliczek i reszta

2008-04-16 17:35 Jar fachowe doradztwo i profesjonalizm-jestem zadowolony i będę polecał Was-Jar

2008-04-16 17:24 KAZ
inf. dla MONDI-Kup z Ecco-jest to towar dla wymagających - ja takie męczę już chyba 5 miesięcy-są całe-polecam-
KAZ

2008-04-16 17:21 Zuzka lubię robić u was zakupy-uwielbiam konie -polecam was i pozdrawiam -Zuzka

2008-04-16 17:00 Franek tak trzymajcie-macie dobry towar i ceny konkurencyjne.Pozdrawiam Franek

2008-04-16 09:47 mrX Bardzo dziękuję za pomoc w doborze sprzętu. Polecam sklep. 

2008-04-15 22:01 John Polecam-tu zawsze robie zakupy-bo warto i znajduję to co potrzebuję

2008-04-15 12:18 grymaśnica dziękuję -polecam

2008-04-14 21:36 Lidka Kocham konie i dlatego poświęceam im dużo wolnego czasu. Kupuję im tu witaminy i smakołyki.

2008-04-14 21:10 Agnieszka Dawno tak niebyłam zadowolona z zakupów.Będę waszym stałym klientem, pozdrawiam Agnieszka.

2008-04-12 13:13 Mirka
Niedawno byłam w sklepie Master_Jang i też była taka kolejka,było chyba 5(pięć)rodzin-uf-ale warto było.Ceny 
dobre-duży wybór-POLECAM-Mirka.

2008-04-12 12:51 Kinga Bardzo jestem zadowolona z kamizeli Agnes, ma bardzo dużo kobiecego wdzięku. POLECAM - Kinga

2008-04-12 08:33 Iga
Sympatyzuje z Wami bo macie towar inny niż wszyscy-polecam, bryczesy są super-dziewczyny chcą takie miec-
zbieram na siodło-do zoba...

2008-04-12 08:27 Jolcia lubię tu robic zakupy-jest w czym wybierac-Jolcia

2008-04-12 08:23 gogo kamizelka i czapsy są ok.Wrócę po bryczesy-Master,te dwukilorowe , są boskie,gogo

2008-04-11 20:56 EWA bryczesy -oczywiście są super-EWA

2008-04-11 20:55 EWA
stałam chyba godzinę w kolejce do przymierzalni -byłam siódma w klejce -wypiłam kawę - a teraz nie żałuję -są 
super,polecam-EWA

2008-04-11 18:15 myszka zajefajna bluzka z konikami-super !Czapsy OK-polecam-myszka

2008-04-11 17:16 KINGA tylko 6 modeli fraków ?Spodziewałam się więcej...Ale kupułam za 350-jest fajny-ten polecam.Kinga

2008-04-11 17:12 Joker
Dobrze ,że posłuchałem rady.Przyszedłem i byłem zaskoczonyPOZYTYWNIE-kupiłem świetne czapsy i bryczesy-
polecam-JOKER

2008-04-11 14:36 Krystyna Dość jestem zadowolona.

2008-04-10 18:00 Zen

Przyznam,że na kilka lat Was ,,zdradziłem,,-chyba nie było warto.Jak już czegoś nie będziecie mieli to poszukam 
...albo poczekam.Pozdrawiam - ZEN Będę Was polecał-podoba mi się Wasz towar i ceny.Frak pasuje-doszedł szybko
dziękuję w imieniu obdarowanej.

2008-04-10 16:30 łysy
znalazłem was w allegro-szkoda , że3 nie macie nigdzie reklam ...Mo,ze to ma jakiś sens -dobre zaw2sze sie obroni 
.SUPER TOWAR- polecam .Rękawiczki są dobre a czapsy solidne .pozdrawiam- łysy-tylko Was będę polecał

2008-04-10 16:26 baba #######################################################################

2008-04-09 16:17 Inkognito Może być, zobaczymy jak ten sprzęt długo wytrzyma, ale ogólnie może być, ceny też do zniesienia.

2008-04-09 14:37 Bron
Kupiłem buty,czapsy,kamizelkę i bryczesy-Wiaruchna nie lotejcie po kuntach, w Master-Jangu mom całki sprzynt 
jaki mi sie nado do jazdy wiyrzchem .Bron z pyrlandii



2008-04-09 14:13 Jerzy

Jakiś czas temu kupiłem bryczesy-nie nosiłem ich bo byłem w Angli. Po powrocie stwierdziłem , że są mi za 
duże.Poprosiłem Master-Janga o pomoc.POmogli mi i wymienili na właściwe.Suuuuper Firma; polecam.Spodnie są 
też suuuuuuuuuuper,dziękuję

2008-04-09 14:08 Mondi
czapsy , które kupiłem sa super (ziper) maltretuje je już 4 miesiace i są całe.Dobra jakość .Planuje jeszcz zakup 
profili z eco skóry albo naturalnej czy ktoś może mi dać jakąś sugestię ?

2008-04-08 11:09 kazek
pierwszy raz trafiłem - znajomy mi polecił -było warto. Tyle towaru nie widziałem jeszcze nigdzie .Szkoda ,że sie nie
reklamujecie.Będę polecał ! A spodnie są ok. Wrócę jeszcze po inne wasze wyroby .

2008-04-05 10:38 OLO Gdzie ja cały czas kupowałem ?! Teraz już tylko polecam Master Janga ,Duży wybór i dobre ceny,

2008-04-05 09:55 mocna Wszystko dotarło na czas, dziękuję. POLECAM!!!

2008-04-04 20:28 Filip Teraz już wiem gdzie robi zakupy

2008-04-04 16:32 Karol Czapsy leżą jak ulał, polecam.

2008-04-02 17:44 Króliczek Moja mama powiedziała,że fajny macie sklep. Kupi mi kilka rzeczy.

2008-04-02 17:43 Janka Bardzo dziękuję, spodnie leżą super.

2008-03-31 16:57 LUIZA Macie bardzo ładny towar, lubię tu robić zakupy. Bardzo profesjonalna obsługa. Pozdrawiam.

2008-03-31 16:42 Dobrowolski Ubrałem tu syna , bardzo tanio i bardzo dobra jakość wszystkiego co mi zaproponowali. 

2008-03-31 11:33 Koniara Super, super, super. Bardzo dziękuję wszystko jest super.!!!

2008-03-28 16:54 Zbych Fajne mają tutaj czapsy. Są bardzo solidne.

2008-03-28 16:46 Jakub Dwa dni temu zamówiłem i już mam, czapsy są naprawdę solidne. BARDZO DZIĘKUJĘ. JAKUB.M

2008-03-27 12:23 Jurek Kupiłem dzieciom czapsy i spodnie, były bardzo zadowolone. Zając dojechał na czas.dziękuję.

2008-03-27 12:21 KONiecpolski No, no nawet warto dostałem co chciałem i wszystko na czas. polecam, będę waszym klientem.

2008-03-26 15:27 Kiełbik A jednak coś wybrałem dla siebie, mam nadzieję że będę zadowolony tak jak inni. Pozdrawiam

2008-03-26 09:49 Tusiek Zaglądam tu raz po raz, czy będziecie mieli cylindry? Szukam takiego w rozmiarze 56.

2008-03-25 17:49 Kwasimodo Kolejny zadowolony klient, bardzo udane Świąteczne zakupy. WAAAAAAAAAAAAAARTO!!!!! Polecam

2008-03-25 15:42 Beksa
Bardzo dziękuję - prezenty dotarły, święta minęły w zadowoleniu z nowych przedmiotów. Teraz mój synek szykuje 
się na jazdę w nowych czapsach i spodniach. Polecam serdecznie.

2008-03-25 15:16 EWA Polecam , nie zawiedli mnie na Święta-prezenty dotarły .Bardzo dziękuję całej załodze. EWA

2008-03-22 21:30 To ja Bardzpo udane zakupy!!!!! SUPER towar.

2008-03-21 17:42 mamusia Bardzo udane zakupy na Wielkanoc, synek bedzie zadowolony.

2008-03-21 17:42 Kleopatra Zakupy w tej firmir to kultura, mają w czym wybierać i ceny przystępne.Wrócę tu jeszcze nie raz.

2008-03-20 17:11 Joasia Już drugi raz robie tutaj z przyjemnością zakupy. dziękuję za miłą i fachowa obsługę Joasia

2008-03-19 14:15 MIłka No !!!całkiem fajny sklep, polecam

2008-03-17 10:24 John Bardzo dziekuje za udany kontakt - towar wysokiej jakości. Serdecznie polecam. 

2008-03-09 18:41 Joasia Bardzo dziękuje, tu jest towaru więcej niż na allegro.

2008-03-08 13:09 Jurek Spodnie bardzo ładne dziękuje.

2008-03-07 11:00 Malwina
Radzę wszystkim : KUPUJCIE W TEJ FIRMIE Ja jestem bardzo zadowolona i dlatego smiało polecam ja 
Wam.pozdrawiam Malwina

2008-03-03 12:56 Iga Fajny sklep, ceny w zasięgu ręki, towar pierwsza klasa - jestem bardzo zadowolona :-) Polecam

2008-02-27 15:04 JAGODA Znam tą firmę z allegro, ale tu jest dużo więcej towaru.Bardzo fajna obsługa!!!!!!!!!!!!! 

2008-02-27 15:00 Jolcia Bardzo fajny sklep, mają super towar w bardzo dobrych cenach. Naprawdę warto. JOLA

2007-12-29 20:48 koniara191 Bardzo dobry sklep. jestem zadowolona z towaru. Polecam

2007-12-05 18:34 Iwona Polecam

2007-11-09 15:02 ksywek Bardzo dziekuje za pomoc w doborze czapsów. Profesjonalny sprzedawca. Pozdrawiam i polecam :-)

2007-10-27 17:50 poi uuuu/u

2007-10-06 12:27 koniarka

SUPER SKLEP! Bardzo dobre i w dodatku niedrogie towary! Szybka przesyłka! Kupiłam tutaj czapsy. Po ich cenie nie 
spodziewałam się rewelacji ale są naprawdę fajne i jestem z nich zadowolona. Może jeszcze coś tutaj kupię ?? :) 
POLECAM!

2007-08-20 18:24 Sylwia
Oczywiście nie obyłoby się bez mojego komentarza:) No więc sklep jest naprawdę SUPER. Nic dodać, nic ująć;] 
Towary i ceny są świetne. Pozdro!

2007-08-03 13:41 Lilka
fajny sklep tutaj jest wszystko co mi potrzeba ale szkoda że tutaj nie ma książek jeździeckich a może są??? jeszcze 
raz zobaczę pzdr dla wszystkich!!!

2007-07-18 20:03 Kara
Bardzo fajny sklep .........tylko szablon mi sie nie podoba (za mało przejrzysty) a pozatym SUPER SKLEP tylko 
szkoda ze nie ma tanich siodeł kompletnych ~~ bardzo by bylo fajnie ! jak by były ~Pozdro :D

2007-07-17 16:08 doritta Bardzo fajny sklep,dobre ceny nie tak jak w sklepie zebra. Jeszcze tu wrócę. pozdrawiam!!!warto kupic.polecam

2007-07-12 08:49 Anetta Dziękuję za szybką dostawę, towar wysokiej jakosci. Polecam

2007-07-10 13:01 Pegasa Fajny sklep, dobrej jakosci towar, szybka realizacja zamowien:)

2007-06-12 22:13 lolo
Bardzo fajny sklep, bardzo atrakcyjne ceny. Super obsługa. Zdecydowanie polecam, warto tu kupować. Jeszcze tu 
wrócę. pozdrawiam!!!

2007-06-09 21:26 gerfild13
spoko zakupy bardzo przydatne rzeczy polecam dla tych którzy chcą coś kupić dla swojegopupila lub dla siebie :) 
POLECAM !!! :*

2007-06-04 20:20 kasia niedrogo fajne rzeczy ogulnie spoko

2007-05-29 13:13 lutka Wspaniała tranzakcja, towar najwyższej jakości. Dziękuję.

2007-05-29 12:24 admin Pierwszy testowy komentarz w nowym module komentarzy dla klientów sklepu
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