TYRTEAM
HELSINGØR SVØMMEKLUB
Kære medlemmer.
Velkommen til jeres nye TYRTEAM-shop!

Sådan fungerer klubshoppen
Når I køber klubtøj lægger I blot en ordre på TYRTEAM, ordren produceres og produkterne
sendes direkte hjem til jer. De fleste produkter kan der skrives navn på - det er klubben, der har
bestemt hvilke produkter der skal navn på, og hvor det skal sidde.

Bestilling og levering
Vi samler alle bestillinger til bunke - og behandler ordrerne samlet - lige nu (i november 2020)
samler vi til bunke én gang om ugen. Hvis dette ændrer sig, bliver I informeret om det.
Lige nu er leveringstiden fra denne ‘samlen til bunke’ 3-6 uger afhængigt af produktet - der kan
derfor godt gå op til 7 uger, hvis en bestilling er lagt i ugen op til bestillingen behandles. Hvis
der er lang leveringstid på noget af ordren, kan det ske, at nogle af produkterne afsendes før
resten.
Vi bestræber os på at være så hurtige som muligt med alle jeres ordrer!
Noget af tøjet special-produceres dog til jer, hvorfor der kan være lidt længere ventetid på.
Leveringstiderne er angivet på produkterne på siden.
Hvis I mod forventning har ventet i mere end 7 uger på en bestilling, skriv da en mail til Trine
Gudnitz på tg@svommeklubben.dk med ordredato, ordrenummer og produkt.

Opret Profil
Gå ind på www.TYRTEAM.com. Første gang I besøger siden, skal I oprette en profil. Det gør I
ved at trykke på ‘New Account’ på øverste bjælke.

Herefter kommer I til følgende side:

I udfylder her felterne - og under Your Club vælger I Helsingør Svømmeklub. I skal bruge jeres
e-mail og password til at logge ind fremadrettet.
Tryk Register - Nu er jeres profil klar til brug!
I finder jeres klubprodukter ved at trykke på fanen ‘Shop Custom Swimwear’, og herefter ‘Club
Gear’.
1.

2.

På siden er der klubprodukter - tøj, tasker etc. med jeres logo. Herudover er der nogle udvalgte
produkter (badehætter, udstyr etc.). Prisen på disse er -15%.
Der er fri fragt på alle ordrer på TYRTEAM.

Klubrabat på www.TYRdanmark.dk
Ønsker I at købe badetøj og andet udstyr, der ikke er at finde på TEAM-siden, foregår det på
www.tyrdanmark.dk.
Her får I 20% rabat på alle ikke-nedsatte varer, når I indtaster jeres klub-kode ved checkout:

HamletTYR20

God fornøjelse med jeres nye TYR-produkter!

