2015-10-28

Klubbavtal OL-konfektion med SM Sport

SM Sport avtalstext
Vi har under ett antal år ökat vår satsning på OL-konfektion. Den här satsningen har så här långt varit
framgångsrik och vi märker att många orienterare köper sina OL-byxor av oss istället för den egna
klubben. Vanliga orsaker kan vara att klubben inte har just den byxan löparen önskar springa i eller att
klubben inte har byxan i lager. Det är inte lätt med lagerhållning för klubbarna nuförtiden. Det finns
korta och långa byxor och likaså vad gäller tights.
Vi har nu tagit fram ett erbjudande till klubbar enligt följande:

Klubbens åtagande
•Klubben avstår från eller minskar inköp av OL-byxor och ev. tights från sin leverantör av konfektion.
•Klubben hänvisar till SM Sport när medlemmar vill köpa in OL-byxor.
•Klubben har SM Sports logga med länk på sin hemsida.

SM Sports åtagande
•Inköp och lagerhållning av de plagg som SM Sport och klubben kommit överens om. En förutsättning
är att vi kan köpa in exakt den varan från leverantören av konfektion.
•10% rabatt på våra priser på OL-konfektion. Omfattar alla varianter av OL-byxor och tights.
•Inköp i vår butik, vid tävlingsförsäljning eller via vår webshop.
•Vi lovar leverans inom 3 dagar med leveransprecision 95%, d.v.s. att i 95% av fallen ska kunden få
varan inom 3 dagar från att den beställts. Vid köp i butiken och på tävling blir det oftast direkt.
•Fraktfria leveranser inom Sverige.

Vid köp via vår webshop referera gärna till detta avtal i textfält vid registrering av namn, adress mm.

SM Sports egna kommentar till avtalet:
När det gäller byxor av olika slag så kan man ju blanda Trimtex med noname, många klubbar gör det,
eller rättare sagt deras medlemmar är inte märkestrogna när de handlar av oss. Noname liksom
Trimtex har ju långa, korta både OL-byxor och tights i svart och marin som vi lagerhåller.
I avtalet ingår även överdragsbyxor. Där har vi redan 2 modeller sedan tidigare från noname i svart
och marin. Vi kommer nu också att ta in Trimtex 2 modeller, dock endast i svart.

