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Fiskeri og Havbruksnæringen

Vennligst les dette før du bestiller.

Denne nettbutikken åpnes kontinuerlig og ordre blir sendt til
produksjon hver 14 dag.
Produksjonstiden er normalt 4 uker (5 uker i høysesong).
Postgangen tar normalt 1 uke.
Du kan velge å betale med kredittkort eller via faktura.
Frakt på kr. 150,- tilkommer hver bestilling.

Etterbestillinger vil ikke være mulig etter gitte stengefrist. 

 

NB! VENNLIGST BRUK VÅR STØRRELSESGUIDE!

 

NB! VENNLIGST LES KJØPSBETINGELSENE!

 

Velkommen som kunde av Original Teamwear AS.

http://www.originalshop.no/1/1.0.1.0/137/1/
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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Kortermet sykkeltrøye | hel cm glidelås |
ACTIVE 04 | Devan | HERRE

Teknisk, godt pustende og tett vevet trøye i
et mellomtykt og perforert Devan materiale

som gjengi...

Kortermet sykkeltrøye | hel glidelås |
ELITE 03 | Spinn | HERRE

Teknisk og godt pustende trøye i et luftig
halvperforert materiale for god

svettetransport. Perfor...

Langermet sykkeltrøye | hel glidelås |
ACTIVE 04 | PICCOLO Thermo | HERRE
En komfortabelt og varm trøye i PICCOLO

Thermo materiale m. flosset innside.
Materialet har en rut...

Sykkelvest | hel glidelås | ELITE 01 |
Gamex/net | HERRE

Svært anvendelig og lett sykkelvest som
med enkelthet kan medbringes på lommen.

Vesten sitter...

Sykkeljakke | vindavstøtende | hel
glidelås | ELITE 01 | Gamex | HERRE
Svært anvendelig og lett vindjakke som

med enkelthet kan medbringes på lommen.
Jakken sitter ...

Sykkeljakke | vår/høst | hel glidelås |
ELITE 02 | W&W Spring 12 | HERRE

Dette er en sykkeljakke ment for vår- og
høstbruk. Den har en membranbehandlet

overflate som...

Sykkeljakke | sommer | hel glidelås |
ELITE-Z 03 | W&W Mission Light 12 |

HERRE
Denne sykkeljakken har en lett

membranbehandlet overflate som er vind-
og vannavstøtende. Jakken h...

Sykkelshorts med seler | PRO-OMEGA
45 | Revolutional/net | Evo Cool | HERRE

Sykkelshorts med nettingseler i et flott
Omega-snitt som tillater designelemeter

over baken og nedover bu...



Sykkelshorts med seler | ELITE-OMEGA
47 | Power Lycra/net | Carbonium |

HERRE
Sykkelshorts med nettingseler i flott

Omega-snitt. Dette tillater designelemeter
over baken og nedover bu...

Sykkelbukse med seler | ELITE-OMEGA
11 | Roubaix/net | HERRE

Sykkelbukse med nettingseler i et flott
Omega-snitt. Tillater designelementer over

baken og nedover bukse...
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Kortermet sykkeltrøye | hel cm glidelås |
ACTIVE 04 | Devan | DAME

Teknisk, godt pustende og tett vevet trøye i
et mellomtykt og perforert Devan materiale

som gjengi...

Kortermet sykkeltrøye | hel glidelås |
ELITE 03 | Spinn | DAME

Teknisk og godt pustende trøye i et luftig
halvperforert materiale for god

svettetransport. Perfor...

Langermet sykkeltrøye | hel glidelås |
ACTIVE 04 | PICCOLO Thermo | DAME
En komfortabelt og varm trøye i PICCOLO

Thermo materiale med flosset innside.
Materialet har en ru...

Sykkelvest | hel glidelås | ELITE 01 |
Gamex/net | DAME

Svært anvendelig og lett sykkelvest som
med enkelthet kan medbringes på lommen.

Vesten sitter...

Sykkeljakke | vindavstøtende | hel
glidelås | ELITE 01 | Gamex | DAME

Svært anvendelig og lett vindjakke som
med enkelthet kan medbringes på lommen.

Jakken sitter ...

Sykkeljakke | vår/høst | hel glidelås |
ELITE-02 | W&W Spring 12 | DAME

Dette er en sykkeljakke ment for vår- og
høstbruk. Den har en membranbehandlet

overflate som...

Sykkeljakke | sommer | hel glidelås |
ELITE-Z 03 | W&W Mission Light 12 |

DAME
Denne sykkeljakken har en lett

membranbehandlet overflate som er vind-
og vannavstøtende. Jakken h...

Sykkelshorts med seler | PRO-OMEGA
14 | Revolutional/net | Endurance |

DAME
Sykkelshorts med nettingseler i et flott

Omega-snitt som tillater designelemeter
over baken og nedover bu...



Sykkelshorts med seler | ELITE-OMEGA
14 | Power Lycra/net | Endurance |

DAME
Sykkelshorts med nettingseler i et flott

Omega-snitt som tillater designelemeter
over baken og nedover bu...

Sykkelbukse med seler | ELITE-OMEGA
11 | Roubaix/net | DAME

Sykkelbukse med nettingseler i et flott
Omega-snitt. Tillater designelementer over

baken og nedover bukse...
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Løse ermer med trykk | ACTIVE 01 |
Roubaix | UNISEX

Løse ermer med trykk - til bruk sammen
med en kortermet sykkeltrøye. Dette er et

tilleggspr...

Løse ben uten trykk | ACTIVE 99 |
Roubaix NP | UNISEX

Løse ermer uten trykk (solid innfarget
materiale) - til bruk sammen med en

sykkelshorts. Dette er ...

Skotrekk | ACTIVE 01 | Roubaix |
UNISEX

Skotrekk med trykk til bruk over sykkelsko.
Et genialt tilleggsprodukt spesielt tiltenkt til

bruk i perio...

Skotrekk | ACTIVE 13 | W&W | UNISEX

Skotrekk med trykk til bruk over sykkelsko.
Et genialt tilleggsprodukt spesielt tiltenkt til

bruk i perio...

Hansker | PRO 03 | Lycra | UNISEX

Korte elite-sykkelhansker i Lycra skinn til
sommerbruk, med "next-to-skin" passform.

Hemper ve...



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

