Weborder - TEAM
INFO TILL MEDLEMMARNA I ÄNGELHOLMS FF
Medlemsbeställningar på Webben 2018:
I år kommer INTERSPORT även att ta emot föreningsprofil beställningarna via intersport.se. Nu kan ni
alltså göra er beställning när som helst, detta tror vi kommer bli enormt uppskattat av era
medlemmar! Ni kan redan nu börja gå in och titta på beställningssidan/eller göra en beställning.
Ni kan fortfarande beställa inne i butiken Intersport Ängelholm, precis som tidigare, för den som
hellre vill det.
Ni hittar sortimentet på:
www.intersport.se
Välj ”Team” upp till höger.
Skriv in ”Ängelholms FF” i sökfältet och klicka på ÄFF-loggan.
Gör er beställning genom att klicka på plaggen, välj storlek i rullistan. Välj därefter namntryck på dem
plaggen det går. Namntryck och loggan ingår som vanligt på utvalda artiklar. Gå till kassan och gör er
betalning. Er Webbeställning ger föreningen en bonus från Intersport, det går därför ej att få privat
Intersport Clubkorts bonus på dessa inköp. Däremot får ni bra rabatterade priser på varje produkt.
INTERSPORT summerar beställningarna varje måndag. Efter summering av beställningarna, så tar
det ca 3 veckor innan leverans. Under sommaren kan det ta någon vecka extra, på grund av
semestrar.
Givetvis kan ni prova kläderna innan beställning (OBS! Tryckta kläder går INTE att returnera).
Provkollektion finns som vanligt inne i butiken, Intersport Ängelholm.
Avhämtning sker vid kassan Intersport Ängelholm. Avisering sker via SMS.
Fotografering 8/4 2018:
Precis som dem senaste åren kommer fotograferingen hållas i anknytning till Intersports butik. Då
kommer vi som vanligt ha framme ett antal prover av varje storlek i kollektionen och ge er en bra
service. Ni kan då välja om ni vill beställa direkt på plats eller om ni vill prova ut storlek och sedan
lägga beställningen i lugn och ro på datorn hemma.
Medlemsförmåner hos Intersport 2018:
Vi har dessutom två tillfällen under säsongen då era medlemmar har ”Föreningsdagar i Butik”, med
rabatt på hela sortimentet. Notera dessa dagar:
3-5 April
11-13 September.
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