Klubbkläder skidsäsongen 2020/-21
Vid våra provkvällar under hösten ges möjlighet att prova plagg i vår vinterkollektion som har
tagits fram tillsammans med vår sponsor Trimtex. Kläderna beställer du själv i vår
Webbshop: trimtex.se/sv/teamshop/ikstern20 Teamkod: ikstern20
Teamkoden ger även 25% rabatt på Trimtex hela standardsortiment av träningskläder.
Notera att provkollektionen vi kommer att ha i stugan ej är helt komplett med avseende på
samtliga storlekar för alla plaggen.
Har du ej möjlighet att komma på provkvällarna rekommenderar vi att du noggrant studerar
storleksguiden för varje produkt innan beställning.
Provkvällar i Sternstugan, Skatås:
29/9 kl 17.00-18.30
30/9 kl 17.30-20.15
Sista beställningsdag 4/10, leverans v46.
Vuxen- och ungdomskollektionen finns att prova båda kvällarna.
Vid provkvällarna ges möjlighet att prova storlekar för att sedan på egen hand beställa den
nya vinterkollektionen i klubbshopen på nätet. Provkollektionen vi har på plats under
provkvällarna är ej helt komplett med avseende på samtliga storlekar för alla plaggen.

Beställning i klubbshop:
Beställning i klubbshop:
Samtliga produkter i shopen är specialproducerade och finns ej i lager hos Trimtex. Det är
därför ingen bytesrätt och ingen möjlighet finns att komma med extrabeställningar efter att
shopen har stängt.
Leverans av beställda produkter sker hem till dig, fraktkostnad 89:- (inkl. moms).
Innan du kan börja beställa i webshopen så måste du registrera dig:
Alt. 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.
Alt 2: Skapa nytt konto
På mobil måste du scrolla ned på sidan för att hitta dessa två alternativ.
Klicka på länken för att komma vidare till webshopen: trimtex.se/sv/teamshop/ikstern20
Eller logga in med teamkod: ikstern20
Tips!
Om man kommer bort från klubbsidorna kan man alltid klicka på klubbnamnet överst på
sidan för att komma tillbaka. På mobil enhet hittar man detta genom att gå till menyn längst
upp till vänster.
Betalning:
Betalning med kreditkort, PayPal eller faktura (med kreditkort/PayPal dras pengarna direkt)
Kom ihåg att öppna ditt kreditkort för utlandsköp och att häva andra eventuella kortspärrar för
att betalningen skall gå igenom.
Betalar du mot faktura kommer den efter leverans av produkterna.
Kontaktuppgifter:
Frågor som berör produkter eller webbshop: info@trimtex.se eller 026-24 98 90
Kontakt klubben: Jonas Johansson, jonas.pb.johansson@gmail.com

