
Dansk	  Triatlon	  Union	  

Ordre	  på	  tøj	  i	  ny	  webshop	  
	  

1. Anvend	  det	  link	  som	  ligger	  på	  hjemmesiden	  under	  ”bestil	  tøj”	  
2. https://eucustom.champ-‐sys.com/teamstore/?bvL5MNC5TMEQcc9R	  

	  

	  

Bemærk	  at	  link	  ændrer	  sig	  således,	  at	  hver	  ordre	  har	  sin	  egen	  adresse.	  Det	  link	  der	  ligger	  lige	  nu	  peger	  på	  
den	  ordre	  der	  kan	  ordres	  mod	  i	  31/1	  2018	  –	  senere	  kommer	  en	  ny	  ordre	  vedr.	  februar	  og	  marts	  osv.	  og	  link	  
vil	  være	  nyt.	  Det	  nytter	  derfor	  ikke	  at	  gemme	  link	  som	  en	  favorit.	  

2.	  Opret	  først	  en	  bruger.	  

Det	  betyder	  at	  du	  kan	  afbryde	  undervejs	  og	  gemme	  hvad	  du	  måtte	  have	  lagt	  i	  indkøbskurven.	  

	  



	  

Du	  vælger	  selv	  dit	  password.	  Login	  har	  ikke	  noget	  med	  det	  normale	  login	  til	  vores	  hjemmeside	  at	  gøre.	  

Nu	  vil	  du	  igen	  stå	  i	  shoppen	  og	  være	  logget	  ind.	  Du	  modtager	  også	  en	  velkomstmail	  fra	  Champion	  Systems.	  
Det	  login	  du	  opretter	  kan	  naturligvis	  anvendes	  til	  alle	  fremtidige	  ordrer.	  

3.	  Find	  en	  varegruppe	  du	  ønsker	  at	  bestille	  varer	  i.	  

Det	  kan	  være	  lidt	  forvirrende,	  at	  alle	  muligheder	  ses	  på	  forsiden.	  Derfor	  kan	  du	  evt.	  med	  fordel	  bruge	  de	  
faneblade	  der	  kan	  bringe	  dig	  til	  kun	  at	  vise	  bestemte	  varegrupper.	  

	  

Størelses	  guide	  findes	  her:	  http://champ-‐sysdenmark.com/cycling/our-‐sizing/	  	  



	  

4.	  Læg	  de	  varer	  du	  ønsker	  at	  købe	  i	  indkøbskurven.	  

	  

Nu	  går	  jeg	  ind	  i	  en	  af	  de	  to	  varegrupper	  med	  bukser.	  Det	  gør	  du	  ved	  at	  holde	  musen	  oven	  på	  varegruppen	  
og	  vælge	  ”Click	  to	  order”.	  

Click	  dernæst	  på	  den	  af	  varerne	  i	  varegruppen	  du	  ønsker	  at	  bestille.	  

Vær	  meget	  opmærksom	  på,	  at	  mange	  varer	  ligner	  hinanden	  i	  beskrivelsen.	  F.eks.	  er	  Apex	  bib	  shorts	  
nedenfor	  med	  seler	  mens	  Apex	  Cycling	  Shorts	  er	  uden	  seler!	  (Bib	  betyder	  seler).	  

	  

	  

Jeg	  ønsker	  konkret	  at	  bestille	  et	  par	  Apex	  bib	  shorts	  i	  str.	  medium	  med	  alm.	  indlæg	  (Veloce)	  og	  uden	  ekstra	  
længde	  i	  ben,	  til	  en	  mand.	  (Granfondo	  er	  langdistance	  indlæg	  og	  Donna	  Forte	  er	  specielt	  formet	  til	  kvinder).	  

	  

	  



	  

	  

Den	  pris	  du	  ser,	  er	  den	  du	  skal	  betale	  	  før	  moms	  og	  før	  håndteringstillæg	  på	  5%	  af	  prisen	  før	  moms.	  

Brug	  denne	  knap	  til	  at	  fortsætte	  med	  at	  handle	  og	  den	  anden	  når	  du	  er	  klar	  til	  at	  checke	  ud.	  Du	  kan	  dog	  
altid	  senere	  vælge	  at	  fortsætte	  med	  at	  handle,	  selvom	  du	  måtte	  have	  valgt	  at	  checke	  ud.	  

	  

5.	  Fortæt	  med	  at	  handle	  på	  samme	  måde,	  til	  du	  har	  alle	  de	  varer	  i	  din	  kurv	  som	  du	  ønsker	  at	  bestille.	  

6.	  Check	  ud.	  

Når	  du	  er	  klar	  til	  at	  checke	  ud,	  så	  klik	  enten	  på	  ”Review/Checkout”	  i	  billedet	  ovenfor	  eller	  på	  



	  

Kig	  ordren	  igennem	  en	  sidste	  gang.	  Der	  kan	  ikke	  ændres	  i	  den	  når	  du	  først	  har	  betalt	  og	  checket	  ud!	  



	  

I	  ovenstående	  billede	  kan	  du	  rette	  i	  eventuelle	  mængder	  og	  størrelser	  inden	  for	  de	  varer	  du	  allerede	  har	  i	  
kurven.	  Gør	  du	  det,	  så	  klik	  på	  ”Update	  Quantity/Price”	  efterfølgende.	  



I	  dette	  eksempel	  køber	  jeg	  6	  varer	  til	  en	  pris	  af	  186,-‐	  EURO.	  Dertil	  kommer	  moms	  25%	  lig	  med	  46,50	  EURO.	  
Men	  lægger	  du	  de	  to	  beløb	  sammen	  passer	  det	  ikke	  helt.	  Der	  er	  også	  indeholdt	  et	  håndteringsgebyr	  på	  5%	  
af	  beløbet	  uden	  moms	  (her	  9,30	  EURO).	  Det	  dækker	  at	  dine	  varer	  bliver	  pakket	  i	  poser	  med	  dit	  navn	  og	  
ordrenummer	  på	  så	  vi	  ikke	  har	  besvær	  med	  at	  fordele	  varer	  ud	  på	  medlemmerne	  når	  den	  samlede	  ordre	  
kommer	  til	  Danmark	  

Når	  du	  er	  klar	  til	  at	  betale,	  så	  vælg	  ”Checkout”.	  

Klik	  ”Next”.	  

	  

Nu	  kan	  du	  udfylde	  en	  betalingsadresse.	  Skriv	  f.eks.	  ”Denmark”	  i	  State.	  

Klik	  igen	  på	  ”Next”.	  

Acceptér	  betingelserne	  og	  fortsæt	  til	  betaling.	  



	  

Acceptér,	  at	  en	  betaling	  vil	  ske	  til	  Champion	  Systems	  i	  Europa.	  

	  

Klik	  på	  Visa	  card	  eller	  Master	  Card.	  

	  

Udfyld	  kortoplysningerne	  og	  bekræft	  betaling	  (Confirm).	  



	  

Du	  kan	  nu	  træffe	  at	  skulle	  taste	  en	  kode	  du	  modtager	  på	  SMS	  

	  

Til	  slut	  er	  din	  betaling	  bekræftet.	  

	  

og	  du	  kan	  afslutte	  med	  OK.	  

Logger	  du	  ind	  igen	  på	  din	  konto	  kan	  du	  se	  at	  ordren	  nu	  er	  betalt	  –	  du	  kan	  fortsat	  også	  se,	  hvad	  det	  er	  du	  har	  
bestilt.	  



	  

I	  bunden	  af	  næste	  billede	  kan	  du	  downloade	  en	  kvittering.	  

	  

Men	  du	  vil	  også	  modtage	  både	  en	  ordrebekræftelse	  og	  en	  betalingskvittering	  på	  e-‐mail.	  

I	  modsætning	  til	  normal	  internethandel	  bliver	  beløbet	  for	  ordren	  trukket	  en	  af	  de	  nærmeste	  dage	  efter	  at	  
ordren	  er	  lagt	  ind.	  Det	  skyldes	  at	  der	  er	  tale	  om	  fremstilling	  til	  ordre	  og	  ikke	  aftræk	  fra	  et	  lager.	  

Der	  er	  ikke	  nogen	  byttemulighed	  eller	  fortrydelsesmulighed.	  

Bo	  Hamburger	  
Champion	  System	  Scandinavien	  

7.	  01.	  2018	  


