O-TØY OG OVERTREKSTØY FRA TRIMTEX
Med rabatt på enkelte produkter.
Ny bestillingsrunde av o-tøy og treningstøy via WEB-shop. Klubben sponser løpstrøyer og noen overtrekkes
jakker med 112 – 199 kr. pr. plagg. Det vil bli ikke bli mulig å få prøvd tilsvarende plagg før bestilling, men
prøv jakker og trøyer fra en klubbvenn/-venninne.
Bestillingsrunden i mars vil være åpen fra 06. mars til 18. mars – kl. 23.59. Alle bestillinger vil bli levert til
deg i uke 17. Dette er plagg som blir produsert opp kun for oss og vil derfor ikke kunne byttes i etterkant.
Plaggene sendes direkte hjem til deg og du må betale for frakt. (Går flere sammen om bestillinger får dere
lavere fraktomkostninger.) Det må være minst 5 plagg av hver type totalt for klubben.
1. Klikk deg inn på linken her for å komme til nettbutikken: trimtex.no/customer/OstmarkaOK
2. Før du kan starte å bestille må du registrere deg.
3. Velg «Logg inn» om du allerede er registrert som bruker på trimtex.no eller “Ny konto” om det er
første gang du bestiller fra oss.
4. Tast inn koden: ostmarka16 i «teamkode for innmelding» og logg inn.
5. Du skal motta en ordrebekreftelse fra oss når din ordre har gått gjennom.
Det anbefales å bruke Chrome eller Firefox for at det skal fungere optimalt, f.eks vil brukere av Internet
Explorer kunne oppleve noen problemer. Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid klikke på
«Min Trimtex» for å komme tilbake igjen.
Vær oppmerksom på at du skal få en ordrebekreftelse på mail om at bestillingen er gjennomført, hvis
ikke så ligger varene fortsatt i handlekurven og vil ikke bli registrert.
Trimtex aksepterer Visa, Master Card, PayPal og AfterPay.
Når ordren er gjennomført vil totalbeløpet bli reservert fra din konto. Beløpet vil ikke bli trukket fra
din konto før ordren sendes fra Trimtex. Når det går mer enn 1 uke fra ordren bestilles til den
leveres, vil reservasjonen forsvinne fra din konto, selv om reservasjonen er forsvunnet vil beløpet
allikevel bli trukket fra din konto når varene leveres.
Bestillingsvinduet vil kun være åpent i avtalt periode og det vil derfor ikke bli registrert noe dersom noen
bestiller varer utenom denne åpningstiden.
Hvis noen skulle få problemer med å logge inn, eller andre henvendelser, nøl ikke med å ta kontakt med
Trimtex på support@trimtex.no eller per telefon 37 26 91 00.
Link til Nettside. Teamkode for bestillingene er: ostmarka16

