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100772 Kvaløysletta Skilag 20.10.2014

Kvaløysletta Skilag sin nettbutikk er åpen til midnatt den 20.10.2014.

 

Etterbestillinger vil ikke være mulig etter gitte stengefrist.

 

Varene leveres til Tromsø Ski & Sykkel AS 5-6 uker etter at denne
nettbutikken stenges. 

 

Du kan velge å betale med kredittkort, eller du kan velge Klarna faktura.
Ditt kredittkort blir belastet når du bestiller, mens faktura-kjøp aktiveres

og utstedes per e-post når varene er levert.

 

NB! VENNLIGST BRUK VÅR STØRRELSESGUIDE!

 

NB! VENNLIGST LES KJØPSBETINGELSENE!

 

Velkommen som kunde i Kvaløybsletta Skilags nettbutikk.

http://www.original.no/index.php/skibekledning/swix-storrelsesguide
http://www.originalshop.no/1/1.0.1.0/99/1/
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HVORDAN HANDLE I VÅR TEAMSHOP

Åpne denne nettsiden: http://teamservice.original.no
Logg inn med prosjektnavn og prosjektpassordet du har fått oppgitt:

Når du har logget inn vil du komme rett til din nettbutikk, og du vil se
tilgjengelige produkter. Når du klikker på fanen "Dine produkter" vil du

få opp produkt, pris og link til størrelsesguide.

Det er viktig at du bruker størrelsesguiden fordi dette er
tilvirkningsvarer, dvs. produktet blir produsert etter dine opplysninger

og er ikke lagervare.

Du må registrere deg på "Mine sider" før du kan bestille. For retur til
nettbutikken i ettertid vil du få personlig passord til din registrerte
e-post. Vær nøye med å kontrollere at din e-post er skrevet inn

korrekt. Det er denne som identifiserer deg som bruker.

Din ordrebekreftelse vil bli sendt til deg på mail som et PDF-vedlegg.
For å se din ordrehistorikk logger du deg på prosjektet med tilsendt

passord, går inn på "Mine sider" og velger "ordrehistorikk".

Dersom du ikke mottar passord og ordrebekreftelse innen 2 timer
etter registrering, ta kontakt med vår kundetjeneste på

support@original.no

Velkommen som kunde!
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11_NO-2577     Kv alo yslet t a SWIX
08.11.2012

08.11.2012
11_NO-2577 73446

Kv alo yslet t a ski

11_NO-1456 70456

USED COL ORS AND LOGOS

X040 X01 8 X001 X017 

08.11.2012      01

XS - 3XL

W0655-6

DESIGN Rac e
Skinsuit NORDIC X  (2pcs )

90043-UL01
90643-US01

NORDIC X   

ZIPPER

colour included 
chin guar d, 
zipper gar age 

WHITE BLA CK

AL WAY S BLA CK

Silic on elastic

Cord 
st opper

Reflectiv e piping 
silv er / black

Ey ele ts

SOLID

LYCRA   
back part  ( Jacket+
trousers )

 / MICROFIBER

ARM / LE G HEM

BLA CKWHITE
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Swix ski vest, Star X, Microfiber,
HERRE 

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsvest i Microfiber. Stretchparti i

ryggen for bedre bevegels...

Swix ski vest, Star X, SoftShell, HERRE 

Varm vest i SoftShell til oppvarming og
trening. Stretchparti i ryggen av Roubaix gir

god bevegelighet og...

Swix ski jakke, Star X, SoftShell,
HERRE 

Varm jakke i SoftShell til oppvarming og
trening. Stretchparti i ryggen gir god

bevegelighet og pustende ...

Swix ski jakke, Mission X, HERRE

Utvendig med Mission materiale og med
lycra stretch i rygg partiet. Den har nettfôr

foran, i ermen...

Swix ski vest, Mission X, HERRE

Utvendig med Mission materiale og med
lycra stretch i rygg partiet. Den har nettfôr

foran, i ermen...

Swix ski bukse, Mission X, HERRE

Utvendig med Mission materiale og stretch
lycra i bak partiet. Buksen har nettfôr foran

for &oslash...

Swix ski jakke | Star X | Microfiber |
HERRE

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsjakke i Microfiber. Lycra

stretchparti i rygg, langs armene...

Swix ski bukse | Star X | Microfiber |
HERRE

Lett, meshfôret bukse til oppvarming og
trening i Microfiber. Stretchparti på

baksiden av ben...



Swix ski jakke | Team X | Microfiber |
HERRE

Fôret oppvarmings- og treningsjakke med
fleecefôr i front og roubaix i rygg, meshfôr i

...

Swix ski bukse | Team X | Microfiber |
HERRE

Fôret bukse med 3 4 glidelås. Flosset
meshfôr i front og Roubaix bak.

Stretchparti i si...
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Swix ski vest, Star X, Microfiber, DAME

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsvest i Microfiber. Stretchparti i

ryggen for bedre bevegels...

Swix ski vest, Star X, SoftShell, DAME

Varm vest i SoftShell til oppvarming og
trening. Stretchparti i ryggen av Roubaix gir

god bevegelighet og...

Swix ski jakke, Star X, SoftShell, DAME

Varm jakke i SoftShell til oppvarming og
trening. Stretchparti i ryggen gir god

bevegelighet og pustende ...

Swix ski jakke, Mission X, DAME

Utvendig med Mission materiale og med
lycra stretch i rygg partiet. Den har nettfôr

foran, i ermene...

Swix ski vest, Mission X, DAME

Utvendig med Mission materiale og med
lycra stretch i rygg partiet. Den har nettfôr

foran, i ermene...

Swix ski bukse, Mission X, DAME

Utvendig med Mission materiale og stretch
lycra i bak partiet. Buksen har nettfôr foran

for &oslash...

Swix ski jakke | Star X | Microfiber |
DAME

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsjakke i Microfiber. Lycra

stretchparti i rygg, langs armene...

Swix ski bukse | Star X | Microfiber |
DAME

Lett, meshfôret bukse til oppvarming og
trening i Microfiber. Stretchparti på

baksiden av ben...



Swix ski jakke | Team X | Microfiber |
DAME

Fôret oppvarmings- og treningsjakke med
fleecefôr i front og Roubaix i rygg, meshfôr

i ...

Swix ski bukse | Team X | Microfiber |
DAME

Fôret bukse med 3 4 glidelås. Flosset
meshfôr i front og Roubaix bak.

Stretchparti i si...
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Swix ski lue, Team X, Roubaix

Varm skilue i Roubaix...

Swix ski jakke konkurranse, Nordic X,
UNISEX

Todelt skidress i det superelastisk
Lycramaterialet Revolution sikrer deg fri

bevegelighet og optimal pas...

Swix ski bukse konkurranse, Nordic X,
UNISEX

Todelt skidress i det superelastisk
Lycramaterialet Revolution sikrer deg fri

bevegelighet og optimal pas...

SWIX Nordic X jakke NET, UNISEX

Todelt skidress i en kombinasjon av
Revolution Lycra og nettmateriale som gir

optimal passform og ventila...

Swix hel konkurransedrakt + lomme,
Nordic X, Revolution, UNISEX
Hel skidress i det superelastiske

Lycramaterialet Revolutional, som sikrer
deg fri bevegelighet og optim...

SWIX Nordic X 1-pcs skinsuit NET +
lomme, Unisex

Hel skidress i en kombinasjon av
Revolution Lycra og nettmateriale som gir

optimal passform og ventilasjo...

SWIX Nordic X bukse + lomme, NET,
UNISEX

Todelt skidress i en kombinasjon av
Revolution Lycra og nettmateriale som gir

optimal passform og ventila...

Swix ski lue, Team X, Revolutional
Lycra

Skilue Revolutinal Lycra...



Swix X pannebånd bred, Revolutional
Lycra

Bredt pannebånd i Revolutional Lycra med
meshfôr (11 cm)....

Swix ski pannebånd | Heltrykk | UNISEX

Smalt pannebånd i Revolutional Lycra (9
cm)...
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Swix ski vest, Star X, Microfiber,
JUNIOR

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsvest i Microfiber. Stretchparti i

ryggen for bedre bevegels...

Swix ski bukse | Star X | Microfiber |
JUNIOR

Lett, meshfôret bukse til oppvarming og
trening i Microfiber. Stretchparti på

baksiden av ben...

Swix ski vest, Star X, SoftShell, JUNIOR

Varm vest i SoftShell til oppvarming og
trening. Stretchparti i ryggen av Roubaix gir

god bevegelighet og...

Swix ski jakke konkurranse, Nordic X,
JUNIOR

Todelt skidress i det superelastisk
Lycramaterialet Revolution sikrer deg fri

bevegelighet og optimal pas...

Swix ski bukse konkurranse, Nordic X,
JUNIOR

Todelt skidress i det superelastisk
Lycramaterialet Revolution sikrer deg fri

bevegelighet og optimal pas...

Swix Team X bukse, Microfiber, JUNIOR

Fôret bukse med 3 4 glidelås. Flosset
meshfôr i front og roubaix bak. Stretchparti

i sidene for bedre ...

Swix ski jakke | Star X | Microfiber |
JUNIOR

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsjakke i Microfiber. Lycra

stretchparti i rygg, langs armene...

Swix ski jakke | Team X | Microfiber |
JUNIOR

Fôret oppvarmings- og treningsjakke med
fleecefôr i front og roubaix i rygg, meshfôr i

...



Swix | Ski vest | Mission X | Junior

Utvendig med Mission materiale og med
lycra stretch i rygg partiet. Den har nettfôr

foran, i ermene...

Swix | Ski jakke | Mission X | Junior

Utvendig med Mission materiale og med
lycra stretch i rygg partiet. Den har nettfôr

foran, i erme...

Swix | Ski bukse | Mission X | Junior

Utvendig med Mission materiale og stretch
lycra i bak partiet. Buksen har nettfôr foran

for &oslas...
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