Handla nya NAIS-kläder från SIGN´s webshop
Du handlar själv de kläder du önskar och de produceras efter sista beställningsdag. Det finns ett litet lager av
klubbkläder för utprovning.
Utprovningstillfällen Idrottens hus – OBS! anmälan innan till Anna Martin via mail eller Facebook.
Tisd 17/10 kl 17.30 – 18.20
Ons 25/10 kl 17 – 19
Novembertider kommer
Lördag 2/12 vid Julavslutningen.
Tröjor och linnen är subventionerade då vi har fått en sponsor, LRF Konsult. Subventioneringen är
50 kr/tröja eller linne och gäller de 100 första plaggen som beställs.
Shopen är öppen till den 10 december!
- Du kan förutom klubbkläder även köpa kompasser, pannlampor och mycket mer som du behöver för ditt
orienterande - så passa på att få allt på samma leverans.
- Alla beställningar är bindande och går inte att ändra efter den 10 december. Det innebär att kläderna går ej
att skicka i retur om man tycker att man beställt fel storlek. Prova helst kläder innan beställning. Storlekarna
är små i tävlingströjorna. Beställer du lagervaror och klubbkläder för mer än 2500 kr är det fraktfritt och allt
levereras då tillsammans när kläderna är klara. Vill du beställa både klubbkläder och lagervaror och få
omedelbar leverans av dessa lagerförda varor - gör då enklast två separata beställningar.
OBS! Barnstorlekarna i kids track suit stämmer inte:
Storlek 128 – beställ stl 130 i webshop
Storlek 134 – beställ stl 140 i webshop
Storlek 140 – beställ stl 150 i webshop
Storlek 146 är väldigt stor, mer en storlek 160.
Storlekarna i NAIS Shirt Vent KIDS stämmer dock.
- Du betalar din beställning direkt i webshopen via faktura, swish, kort (payson) eller bg-överföring.
- Du väljer om du vill ha kläderna skickade direkt hem (välj DHL eller Postnord) alternativt om du vill ha dem till
klubben, välj Teamleverans, lite billigare. OBS! Vid teamleverans kan det dröja längre innan du får dina kläder
p. g. a. klädansvarig måste ha tid till att hämta paket och lämnar endast ut kläderna när tid finns.
Du hittar vår butik här:
http://www.signsport.se/154-nais
Inloggning behövs inte.
Vill du köpa övriga orienteringsrelaterade produkter kan du kolla i denna kategori där du hittar det mesta för
orientering:
http://www.signsport.se/82-orientering

Frågor om NAIS sortiment samt för tillgång till provkläder,
kontakta: Anna Martin – 073-461 31 37 eller nkpganna@gmail.com
Frågor Josefin Bovellan - 072-992 42 46 eller josefinbovellan@gmail.com
Tekniska frågor kring webshop, betalning osv besvaras av SIGN´s kundtjänst på info@signsport.se

