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Undgå besværet med optælling, opkrævning og pakning af dit nye teamtøj. 
Medlemmerne bestiller direkte via egen shop.  
 

Teamshop til klubber
•  Teamshoppen tilbydes til alle aftale kunder UB. (Minimum 30 medlemmer). 
•  Uden samhandelsaftale kr. 2.900,- for opstart af shoppen.
•  Pakning af tøj: 49 kr. pr. rytter. 

Klubbens Teamshop
På klubbens Teamshop er der produktfotos af de artikler, som klubben har valgt 
at tilbyde medlemmerne med beskrivelse og priser. 

Sortiment og priser
Klubben vælger sortimentet, der skal udbydes på Teamshoppen, tillige med prisen, som det skal 
udbydes til inkl. moms. 

Betaling
Medlemmerne betaler med kreditkort. Beløbene bliver hævet efter lukningen af teamshoppen. 
(Her gælder særlige regler for specialfremstillet varer). Se også handelsbetingelser på hjemmesiden.

Bestillingsperiode på Teamshoppen
Det er klubben, der bestemmer, hvor mange gange årligt, der skal åbnes op for bestilling.   
Når bestillingsperioden er slut laves der et udtræk af bestillingerne, og ordren sættes i gang. Er der 
ikke nok til at sætte en bestilling igang, er klubben forpligtiget til at supplere op. 

Minimumsbestilling
Minimumsbestilling er altid 10 stk. af hver artikel, når der bestilles via teamshop.  
(20 overdele og/eller underdele, hvis der er tale om nyt design/design med rettelser). 
I skal være opmærksomme på, at minimum skal opnås for at ordren sættes i gang. Alternativt er 
klubben forpligtet til at supplere op til minimum. Vi kan ikke tilbageføre ordrer/betalinger.

Oprettelse af medlemmer
Den tøjsansvarlige i klubben modtager en administrator mail, som han/hun kan sende videre til de 
andre klubmedlemmer/kolleger etc. enten via mail, hjemmeside eller sociale medier. Herefter klikker 
de blot på linket, og registrerer sig inden de bestiller. 

Levering
Medlemmernes tøj bliver pakket individuelt, og sendt samlet til en udvalgt adresse eller til hver  
enkelt, hvis det ønskes. Individuel forsendelse koster 69 kr. i fragt. (Til dansk adresse). 

Kontakt os for at høre meget mere om din egen online Teamshop på: 

Telefon: 63 16 80 16 / mail: ale@egedesoe.dk

ALÈ TEAMSHOP I TIL KLUBBER & FIRMAER


