
 

Bestilling av Jutul klubbtøy 2018 
  
 

Trimtex anbefaler å bruke Chrome eller Firefox som 

nettleser for at det skal fungere optimalt, f.eks vil brukere 

av Internet Explorer kunne oppleve noen problemer. 

 

Her er litt informasjon om fremgangsmåte for kjøp i nettbutikken.  

1. Klikk deg inn på linken her for å komme til nettbutikken: https://trimtex.no/no/il-

jutul-1/  

2. Før du kan starte å bestille må du registrere deg.  

3. Velg «Logg inn» om du allerede er registrert som bruker på trimtex.no eller “Ny konto” 

om det er første gang du bestiller fra oss. 

4. Tast inn jutul2018  i «teamkode for innmelding» og logg inn. 

5. Aktive medlemmer i skigruppen får en rabattkode fra trener. Denne koden skal kun 

benyttes av utøvere. Foreldre og andre som ønsker klubbtøy er velkommen til å 

handle, og får da generell klubbrabatt på 25% når du logger inn med teamkoden. 

Denne rabatten gjelder på hele Trimtex kolleksjon, dvs ikke kun klubbtøy, og gjelder 

hele året.  

6. Velg de produktene du vil ha. Merk at om du handler med ulike rabatter må du gjøre 

dette som separate kjøp, dvs fullføre kjøp med aktiv-rabatt før du gjør et nytt kjøp 

med klubbrabatt.  

7. Rabattkoden for aktive legges inn når du er kommet til kassen (eget felt nede til 

venstre på nettsiden) Sjekk at du får et prisavslag før du betaler.  

8. Du skal motta en ordrebekreftelse fra oss når din ordre har gått gjennom. 

Nettbutikken for klubbtøy er åpen til 1. november.  

Alt klubbtøy leveres samlet til Bull Ski og Kajakk i Sandvika og kan hentes der av den 

enkelte (pakket på navn). Dere får varsel når klubbtøyet er ankommet, vi har fått beskjed 

om at det leveres i uke 50.  

 

Lurt tips! Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid klikke på klubbnavnet øverst 

på siden for å komme tilbake igjen. 

 

Hvis noen har problemer med å logge inn, eller andre henvendelser, nøl ikke med å ta 

kontakt enten på support@trimtex.no eller per telefon 37 26 91 00. 
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