
Hej!
Vi heter Rekordfabriken och det är vi som stolt levererar kläder till ridklubben. 
Hela klubbsortimentet ligger på vår hemsida rekordfabriken.se och det är också där ni lägger era beställningar. 
För att komma till sortimentet för Oskarshamns RK så behöver ni bara väldigt enkelt skapa ett konto hos oss och det funkar som följer.

1) Klicka på LOGGA IN uppe i högra hörnet på vår sida och välj sedan Skapa ett konto.

2) Välj kontotyp Privatperson och fyll i dina (förälderns) uppgifter. Fyll i alla efterfrågade uppgifter, även leveransadress (hemadress). Till mejlen får ni 
en bekräftelse på vad ni beställt och till ert telefonnummer skickar vi ett sms när ordern är redo att hämtas hos oss. Ange därför telefonnummer till 
mobil i den rutan.

3) Under Registreringskod ”Om du har en kod, ange den här” skriver ni in ORK1951 . Detta är viktigt då det är kopplingen som gör att ni kommer till 
ORK:s sortiment på sidan.

4) Klicka sedan på SKAPA KONTO nere i högra hörnet. Du får nu ett mejl från oss och för att aktivera kontot så klickar du bara på länken i mejlet.
Ditt konto är nu verifierat och i inloggat läge kan du nu spana in klubbkollektionen under fliken Oskarshamns RK. 

5) Här hittar du nu allt som vi hittills har lagt upp. Notera att minsta storleken alltid är förifylld så att ni plockar bort den om ni vill ha annan storlek.
Priserna på kollektionen är inklusive moms och vi har bakat in klubbmärke och namn i pengen. Önskat namntryck (FÖRNAMN eller EFTERNAMN)
skriver ni in i kassan, i fältet ”Tryck/initialer”, när ni handlat färdigt. Om ni inte vill ha något namn så skriver ni NEJ i det obligatoriska fältet.
Klicka sedan på GÅ VIDARE och slutligen SLUTFÖR KÖP.
Du är nu färdig och får en bekräftelse skickad till din mejl och när ordern är tryckt/broderad och klar så meddelar vi detta via sms.
Betalning sker i samband med hämtningen hos Rekordfabriken på Gyllings väg 9.

För er som är osäkra på storlekar så är ni välkomna ut till oss. Här kan ni också titta på hela vårt sortiment, med en mängd färger och modeller.
Våra öppettider är mån-tor 8-17 och fre 8-16. 

Om ni har några frågor eller funderingar så är det bara att ni hör av er till ORK eller
till oss på Rekordfabriken på info@rekordfabriken.se eller telefon 0491-76 95 00. 

Med vänliga hälsningar,
Rekordfabriken


