Bestilling av overtrekks dresser for ski og
løping, skidresser, lue, løpetrøye og tights
i Hei-design.
Skigruppas tøy er det nå fram til 19. mai mulig å bestille på
Trimtex Webshop. Overtrekks jakke og skidress‐overdel har
lite merke med Hei‐skigruppe på ryggen. Øvrige produkter
har kun Hei‐logo.
Det er nå opprettet en webshop hos Trimtex hvor Hei‐
medlemmer kan bestille overtrekks dress, konkurransedress,
lue, T‐skjorte og kort løpetights. Dere bestiller og betaler
direkte i webshop og får levert direkte hjem.
Vi har fått en ny sponsor "SPREK ". Disse midlene er spyttet
inn for å subsidiere tøy i barnestørrelser (og litt øvrig tøy).
Dersom noen av barna i Hei skigruppe trenger
voksenstørrelse (dvs over str 160) så må dere sende bestilling
pr mail til meg (thore.kornmo@gmail.com) på disse plaggene
(og ikke i webshop), så legger jeg inn en bestilling på disse slik
at dere får barnepris også på disse).
NB! Det er en forutsetning for oppstart av produksjon av
produktene at det blir bestilt minst 5 stk av hvert plagg, dvs 5
t‐skjorter, 5 skidresser osv.
Pass på å bestille i tide. Bestillingsfristen er absolutt.
Dersom foreldre og andre Hei‐medlemmer ønsker å bestille
tøy så er det fritt fram. Det er fint å være synlig i nærmiljøet
med nytt og fint klubbtøy.

Se modellene i 3d-view fra denne
linken: https://preview.trimtex.ee/project/5c6d01b7bf41d/5c6d05a7952c3
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Nettbutikken stenger 19/5 med forventet levering i uke 26.
Her er litt informasjon om fremgangsmåte:
Klikk deg inn på linken her for å komme til nettbutikken:
https://trimtex.no/no/min‐trimtex/il‐hei‐ski/
Før du kan starte å bestille må du registrere deg.
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.
Tast inn Hei i «teamkode for innmelding» og logg inn.
Du skal motta en ordrebekreftelse fra oss når din ordre har
gått gjennom.
Vi anbefaler å bruke Chrome eller Firefox for at det skal
fungere optimalt, f.eks vil brukere av Internet Explorer kunne
oppleve noen problemer.
Lurt tips! Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid
klikke på klubbnavnet øverst på siden for å komme tilbake
igjen.
Hvis noen har problemer med å logge inn, eller andre
henvendelser, nøl ikke med å ta kontakt enten på
support@trimtex.no eller per telefon 37 26 91 00.
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