Webbshop Landehof Skid- & OL-kläder
Nu är det dags för årets webbshop med Landehofkläder.
I vår hittar ni både skidkläder och OL-kläder till försäljning.
Det blir ingen provkollektion i år, men hör av er om ni behöver prova
storlekar, eller använd Trimtex storleksguide som du hittar vid varje plagg
i shopen. För skidkläder finns det inte överdrag och tävlingskläder- det kommer till hösten.
Passa istället på och handla till sommarens rullskid- och barmarksträningar.
Webshopen är öppen 15-28 februari. Förväntad leverans vecka 15.
Ni gör er beställning och betalar 1 krona per plagg i shopen för Landehofdesignade kläder
(ordinarie pris syns överstruket). Kläder som inte är designade för oss subventioneras inte
av klubben och betalas därför direkt i shopen. Leverans sker till klubben och hämtas i
stugan. Swish eller kortbetalning vid leverans.
Subvention utgår bara för de kläder som är specialdesignade för Landehof, och bara för
kläder avsedda till barn och juniorer. Undrar ni något så dra er inte för att fråga!
OBS! Vi säljer gärna kläder ur lagret! Särskilt OL t-shirts i juniorstorlek finns det
många i lager. Kontakta någon av oss så får du tröjan när det passar dig!

Beställning

Gå in på sidan: trimtex.se/sv/teamshop/OKL21
Vi rekommenderar att använda Chrome eller Firefox som web-läsare för att det ska fungera
på bästa sätt – att använda t ex Explorer kan leda till problem.
Alternativ 1: Om man redan är kund och har handlat hos Trimtex tidigare – Klicka på
”Logga in” och logga in med egen e-mail och lösenord.
Alternativ 2: Skapa nytt konto När man loggat in/skapat nytt konto så trycker man på "Mitt
Trimtex" och då kommer det upp en ruta som heter ”Teamkod för inloggning” där fyller man i
teamkoden: OKL21och klickar på ”lägg till nytt företag/klubb”. Då kommer klubbens namn
upp och klickar man på texten ”Besök teamshopen” kommer man in så man kan beställa
kläder.
Produkterna i shopen är specialproducerade och finns inte i lager hos Trimtex. Det är därför viktigt att
du beställer innan tidsfristen går ut. Det är ingen bytesrätt, och det finns ingen möjlighet att komma
med extra beställningar efter att shopen stängt (då får ni vänta till nästa shop öppnar).

Kontaktuppgifter:
Kontakt OL-kläder: Maria Åberg, aberg.maria@hotmail.se
Kontakt skid- & skidskyttekläder: Fredrik Körle, korlefredrik@gmail.com
Frågor som berör system eller produkter: info@trimtex.se eller 026-24 98 90

Hälsningar,
Maria & Fredrik

