SKIBESTILLING SESONGEN 2018/19
Vi har gleden av å tilby deres klubb forhåndsplukk/bestilling av ski. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av
skistallen! Bestiller du ski nå er du sikret å få skiparet som
er tilpasset ditt nivå, føre, teknikk og behov.
SPENNGARANTI
Når vi plukker/bestiller ski til hver enkelt løper, er det en del informasjon vi
trenger. Høyde, vekt, nivå og alder er det viktigste. I tillegg må vi vite hvilket
føre du skal bruke skiene til. Vi i Olympia Sport opererer med 100 % spenngaranti. Skulle det likevel vise seg at vi har bommet på spennparameterne, får
du et nytt skipar.

-30%
VED FORHÅNDSBESTILLING
AV SKI OG BINDING.

FRIST
30. SEPTEMBER

VI SJEKKER SKIENE DINE!

KUN KJENTE SKIMERKER
Vi tilbyr ski fra de mest anerkjente leverandørene. Det vil ofte være individuelle
preferanser som avgjør hvilket merke
du velger. Uansett hva du går for, kan du
være trygg på at leverandørene gjør sitt
aller beste for å finne det nye godparet til
akkurat deg.

BESTILL NÅ
For bestilling, send mail til som inneholder: anders@olympiasport.no
• Ønsket skimerke

Truls Aabol og Anders Aas
er ansvarlig for plukk av ski.
Begge har bred erfaring fra
langrennssporten og høy
kompetanse. Bestilte ski vil
alltid bli sjekket før de forlater
butikk.
Vi kjenner godt de forskjellige
merkene og hva som kjennetegner disse. Ved behov vil vi
selv besøke leverandør for å
plukke det nye «godparet».
Bestilte ski kan forventes inn
til butikk i midten av oktober.

• Høyde
• Vekt

Vi gleder oss til samarbeidet!

• Alder
• Nivå

Med vennlig hilsen

• Føre

Anders Aas

• Stilart
• Evt. tilleggsinfo som vil gjøre det enklere for oss å finne det rette paret
til akkurat deg, gitt preferanser og nivå.

BESØK DIN KUNNSKAPSBUTIKK PÅ OLYMPIASPORT.NO

Skiansvarlig
Mobil: 906 57 604
Olympia Sport AS

