LIDINGÖ SK HANDBOLL
INFORMATION OM FÖRENINGENS KLUBBPROFIL
SOM STOLT PARTNER TILL LIDINGÖ SK HANDBOLL KAN VI, TILLSAMMANS MED FÖRENINGENS
LEVERANTÖR HUMMEL, ERBJUDA FÖRENINGENS MEDLEMMAR RABATTERADE PRISER PÅ
FÖRENINGENS UTTAGNA KOLLEKTION AV MATCH- OCH TRÄNINGSKLÄDER, TILLBEHÖR OCH
UTRUSTNING!

1. Beställning/ Enskild medlem
Alla orders måste läggas via föreningens webbshop som ni hittar på föreningens hemsida eller via
direktlänk www.intersportlidingo.se
Varje order som läggs i webbshopen genererar bonus till föreningen!

2. Lagbeställning
Om en beställning skall betalas via en lagsponsor/lagkassa mailas order till
mikael.axbom@intersport.se
Om en beställning skall betalas av föreningen MÅSTE beställningen läggas till Titti Ericsson
material@lskhandboll.nu

3. Varornas tillgänglighet
Vi lagerhåller en begränsad volym av föreningens nyckelprodukter och övriga produkter beställs hem
från Hummel. Är du osäker på vilken storlek som passar så finns det provstorlekar att låna i
klubblokalen. Kontakta din tränare/lagledare eller Mikael på INTERSPORT
mikael.axbom@intersport.se

4. Leveranstid
Leveranstiden på varorna är upp till tre veckor inkl. tryck. Vi reserverar oss för slutförsäljning,
lagerhållning hos våra leverantörer samt eventuella prisfel/prisändringar. Om leveranstiden skulle
överstiga tre veckor kontaktar vi er.

5. Bekräftelse
När vi mottagit din beställning skickas en bekräftelse per e-post med information om din beställning.
Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med oss.

6. Betalning
Betalning hanteras via vår samarbetspartner Klarna för att garantera snabb och säker betalning. Med
Klarna kan du välja att betala direkt med kort, betala via faktura eller dela upp din betalning. Alla
fakturafrågor hanteras av Klarna.
Klarnas fullständiga betalningsvillkor hittar du på https://www.klarna.com/se/villkor/
7. Frakt
Varorna kan avhämtas fritt på INTERSPORT Lidingö Centrum. Skulle du vilja ha varorna hemskickade
per post så tillkommer en kostnad på 79kr per order, oavsett antal varor. Dina varor hämtas då hos
närmaste utlämningsställe.

8. Reklamation & retur
Om du skulle vilja reklamera en vara eller byta storlek görs detta i butiken. I övrigt gäller 365 dagars
öppet köp. Dock inte på produkter med individuellt tryck.

9. Tvättråd
Avvikelser från dessa råd kan leda till att trycket släpper från kläderna.
* Följ tvättråden men tvätta i max 40°.
* Torka EJ i torktumlare.
* Torkas plaggen i torkskåp får värmen ej överstiga 40°.
* Användande av sköljmedel försämrar andningsförmågan på funktionskläder.
* Var försiktig vid användandet av klistertvätt då detta även löser upp limmet i trycket.

