KLUBBJAKKE

Klubben har nå fått designet og laget flere forskjellige modeller av klubbjakke til Norsk Volvo Amazon Klubb.
Det er 8 forskjellige varianter av klubbjakken. Nedenfor ser du noen farge eksempler på de forskjellige modellene.
På de forskjellige feltene på jakken, kan du velge mellom følgende farger.:
Lyseblå, Mellomblå, Mørkeblå, Grønn, Lysegrå, Mellomgrå, Mørkegrå, Gul, Hvit, Rød og Svart.
Som du ser, er det veldig mange muligheter til å sette sammen sin egen spesielle klubbjakke.
Standard jakke er med NVAK-logo på venstre side av fronten. På ryggen er det en brodert Amazon i valgfri farge og
webadressen www.nvak.no broderes nederst også i valgfri farge. På armene et valgfritt standard «skjermemblem» av
typen 121, 122S eller 123GT.
I tillegg kan man velge å ha med klubbnavnet og/eller en brodert Amazon på høyre side av fronten og/eller et valgfritt
standard «skjermemblem» av typen 121, 122S eller 123GT på venstre side og/eller egen farge rund skulderklaffene og
lommeklaffene uten tillegg i prisen.
På armene kan man velge mellom skjermemblemene som nevnt ovenfor, enten for seg selv eller i kombinasjon med
andre emblemer eller broderier. Se eksempler lenger ned i brosjyren.
Det er også mulighet for egen tekst på kragen, skulderklaffene, fronten og/eller ryggen. Egen tekst kan for eksempel
være ditt fornavn på fronten og automatic, overdrive eller 123GT på ryggen. Her er det bare å slippe fantasien løs
dersom du ønsker egen tekst på jakken.
Farge på broderier, egen tekst og på Amazon kan velges mellom følgende farger.:
Mørkeblå, Mellomblå, Lyseblå, Kornblå, Mørk grønn, Grafittgrå, Gyllengul/Lys gul, Svart, Hvit og Rød.
Om jakken ønskes brukt utover sommersesongen, kan det velges en ekstra isolert jakke. Det innebærer at jakken er
utstyrt med et dobbelt lag isolasjonsmateriale uten at dette koster noe ekstra.
NB!! Beskyttede navn og logoer tillates ikke, slik som jernhandlermerke, Volvo-logo etc.
Jakkene finnes i følgende størrelser:
Barn, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL og XXXXXL. (Ved bestilling til barn; oppgis barnets høyde.)
Standard pris pr. jakke er kr. 750,-. Utover dette kommer det et tillegg på kr. 50,- dersom det er eget emblem
på fronten eller eget eller flere emblemer på armene og/eller du ønsker å ha egen tekst på fronten og/eller på
jakkekragen og/eller på skulderklaffen og/eller på ryggen.
Skal det være avtakbare armer slik at jakken kan brukes som vest, kommer det også et tillegg på kr. 100,-.
Jakkene blir produsert i Thailand på vinteren og for å minske fraktkostnadene mest mulig, blir jakkene sendt hjem
etter at et visst antall er ferdig laget. Noe som kan innebære at jakkene ikke er i Norge før i løpet av april.
Det kommer derfor i tillegg bare en fraktkostnad på kr. 150,- pr. jakke.
Dette dekker frakt hele veien og helt hjem til bestiller.
Her er noen farge eksempler på de forskjellige modellene:
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Her er noen utvalgte bilder av forskjellige klubbjakker. Som du ser er mulighetene mange for å designe din egen helt
spesielle klubbjakke. NB! Teksten ”Norsk Volvo Amazon Klubb” på fronten er endret. Fonten er gjort mindre og
teksten står kun på høyre side under broderiet av Amazonen. Skjermemblemene er også mindre i størrelse.

Under vises noen detaljer på fronten og på neste side er et utvalg
bilder av ryggen og forskjellige varianter på armene.

BESTILLING OG BETALING AV KLUBBJAKKE
For å bestille klubbjakke, må dere gå inn på vår hjemmeside www.nvak.no. Velg så Klubbrekvisita i menyen til
venstre og deretter gå til egen bestillingsside for klubbjakke. Der velger du den modellen du ønsker å bestille ved å
trykke på modellen. Så får du opp en ny side hvor du velger de forskjellige fargene og emblemene til den modellen du
har valgt. Nederst på siden velger du betalingsform og fyller inn personalia. Trykker deretter på knappen
’Send bestilling’. Har du ikke tilgang til internett, kan du spørre noen som har og kan hjelpe deg med bestillingen.
Dette er den eneste måten å bestille klubbjakker p.g.a. de mange forskjellige variantene og mulighetene for å bestille
sin egen helt spesielle klubbjakke.
Jakkene er ikke lagervare hos NVAK, men blir laget på bestilling. På den bakgrunn ser vi oss nødt til å ta
forhåndsbetaling av jakkene. Bestillingen blir derfor ikke effektuert før betalingen er registrert i vårt system.
Alle betalingsopplysningene kommer på skjermen på neste side etter at du har trykket 'Send bestilling' og bestillingen
er godkjent. Det er viktig at du betaler med KID koden som kommer på skjermen eller på fakturaen, slik at vi får
verifisert betalingen på riktig bestilling.
Spørsmål om klubbjakke kan rettes til Arve Larsen. Mobil 412 78 939 eller mail til klubbjakke@nvak.no

