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287 Västerås Skidor 29.10.2014

Västerås Skidor's webbshop är öppen till den 29. october kl. 23:59
(nytt datum blir 3 november)

Varorna levereras 6-7 veckor efter att shoppen är stängd.

Du kan välja mellan att betala med kreditkort eller via Klarna faktura.
Väljer du att betala med kreditkort kommer ditt kort att belastas när du
beställer.
Väljer du alternativet Klarna faktura betalar du först när du fått dina
varor.

OBS! VÄNLIGEN LÄS IGENOM KÖPVILLKOREN!

HUR MAN HANDLAR I VÅR TEAMSHOP

Gå till denna webbsidan: http://teamservice.original.se
Logga in med projektnamn och projektlösenord som du har fått skickat:

När du har loggat in kommer du att komma direkt till din webbshop, och
du kommer att se produkterna under menyn DINA PRODUKTER. När
du klickar på VISA får du upp produkt, pris och länk till storleksguide.
(Det är viktigt att du använder storleksguiden då detta är
tillverkningsvaror. Dvs. produkten är inte lagervara utan blir producerad
unikt efter din beställning).

Du måste registrera dig på Mina sidor innan du kan beställa. För att
återvända till webbshoppen i framtiden så använder du den
personliga kod som du får via e-post. Var noga med att kontrollera att
din e-postadress är korrekt inskriven. Det är den som identifierar dig
som användare.
Din orderbekräftelse kommer att skickas till din e-postadress som en
bifogad PDF. Logga in i projektet med tillsänt lösenord, gå in på Mina
sidor och se orderhistorik.
Om du inte mottar lösenord och orderbekräftelse inom 2 timmar efter
registrering, ta kontakt med shop@original.se
Välkommen som kund!

SWIX skidjacka, Star X, Microfiber,
HERR
Lätt, meshfodrad uppvärmnings- och
träningsjacka i Microfiber. Stretchpartier i
rygg, längs ärmar oc...

SWIX skidväst, Star X, SoftShell, HERR
Varm väst i SoftShell för uppvärmning och
träning. Stretchparti i ryggen av Roubaix
ger bra rörlighe...

SWIX skidbyxa, Star X, Microfiber,
HERR
Lätt, meshfodrad, uppvärmnings- och
träningsbyxa i Microfiber. Stretchparti på
baksidan av benen för...

SWIX skidjacka, Star X, Microfiber, DAM

SWIX skidbyxa, Star X, Microfiber, DAM

Lätt, meshfodrad uppvärmnings- och
träningsjacka i Microfiber. Stretchpartier i
rygg, längs ärmar oc...

Lätt, meshfodrad, uppvärmnings- och
träningsbyxa i Microfiber. Stretchparti på
baksidan av benen för...

SWIX skidväst, Star X, SoftShell, DAM
Varm väst i SoftShell för uppvärmning och
träning. Stretchparti i ryggen av Roubaix
ger bra rörlighe...

SWIX tävlingströja, Nordic X,
Revolution, UNISEX
2-delad tävlingsdräkt i Revolution Lycra
som ger dig fri rörlighet och optimal
passform. Kan användas...

SWIX tävlingsbyxa, Nordic X,
Revolution, UNISEX
2-delad tävlingsdräkt i Revolution Lycra
som ger dig fri rörlighet och optimal
passform. Kan användas...

SWIX skidpannband

SWIX Pannband BRED, Revolution
Lycra , UNISEX
SWIX Pannband BRED, Revolution Lycra
med meshfoder, UNISEX ...

Pannband i Lycra. Bredd 9 cm....

SWIX Skidmössa, Revolution Lycra ,
UNISEX
Tunn och elastisk skidmössa i Revolutional
lycra med mjuk fodrad kant. Sitter tätt mot
huvudet och har ...

SWIX skidmössa, Team X, Roubaix
UNISEX |
Varm skidmössa i Roubaix...

SWIX skidjacka, Star X, Microfiber,
JUNIOR
Lätt, meshfodrad uppvärmnings- och
träningsjacka i Microfiber. Stretchpartier i
rygg, längs ärmar oc...

SWIX skidbyxa, Star X, Microfiber,
JUNIOR
Lätt, meshfodrad, uppvärmnings- och
träningsbyxa i Microfiber. Stretchparti på
baksidan av benen för...

SWIX tävlingströja, Nordic X,
Revolution, JUNIOR
2-delad tävlingsdräkt i Revolution Lycra
som ger dig fri rörlighet och optimal
passform. Kan användas...

SWIX tävlingsbyxa, Nordic X,
Revolution, JUNIOR
2-delad tävlingsdräkt i Revolution Lycra
som ger dig fri rörlighet och optimal
passform. Kan användas...

SWIX skidväst, Star X, SoftShell,
JUNIOR
Varm väst i SoftShell för uppvärmning och
träning. Stretchparti i ryggen av Roubaix
ger bra rörlighe...
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