Innan du börjar handla i vår föreningswebshop hos Vera Sport, ska du skapa ett konto som kopplas
till Helsingborgs Turnförening. Detta gör du endast innan första inköpstillfället, och därefter har du
automatiskt föreningsrabatt på alla Vera Sports produkter när du loggar in i webshopen. Se nedan
hur du går tillväga för att skapa ett konto.
Skapa konto
Gör på följande sätt för att skapa ett konto i Helsingborgs Turnförenings webshop hos Vera Sport.
När du har skapat kontot ska du maila till info@verasport.se så att Vera Sport kan koppla ditt konto
till Helsingborgs Turnförening.
1. Öppna hemsidan Vera Sports webshop http://shop.verasport.se
2. Klicka på "Skapa konto" uppe till höger.
3. Klicka i "Jag vill skapa ny kundprofil"
4. Fyll i alla uppgifter med rödmarkerad stjärna.
5. Avsluta med att klicka på Spara.
6. När du är klar med registreringen maila till info@verasport.se att du har skapat en kundprofil och
att ditt konto ska kopplas till Helsingborgs Turnförening.
7. När vi har kopplat ditt konto till föreningsrabatten får du ett mail som bekräftar detta. Efter det
kan börja handla med föreningsrabatt.
Börja handla med föreningsrabatt
När du vill börja handla klickar du på "Logga in" högst upp till höger. Din e-postadress är ditt
användarnamn, och det lösenord du valde när du skapade kontot använder du nu som lösenord.
Nu kan du handla precis som vanligt och de priser du ser i webshopen är efter din rabatt.
Glöm inte att när du är i ”kassan” klicka i vilken förening du tillhör vid varje köptillfälle.
Beställningsdatum
Du kan lägga din beställning när du vill och vid nedanstående datum samlar vi ihop beställningarna
från Helsingborgs Turnförening och tycker dem.
1 februari
1 mars
1 april
1 maj
1 september
1 oktober
1 november
1 december
Betalningsvillkor
Kontant vid avhämtning i Vera Sports showroom i Spånga.
Betalkort.
Faktura 14 dagar – du kan välja att få faktura hemskickat tillsammans med varorna – 14 dagars
betalningsvillkor. Faktura-avgift tillkommer enligt information i webshopen.
Delbetalning Klarna – du kan välja att dela upp din betalning 3 – 24 månader enligt information i
webshopen.
Leverans av profilkläderna sker cirka 3-4 veckor efter respektive beställningsdatum.

