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Bestilling av dommerbekledning  
med 25% rabatt til privatpersoner og klubb 
 
Takk for henvendelsen din til oss i Pureplay. 
Her kommer mer informasjon om produktene og hvordan du bestiller.  
 
HVORDAN BESTILLER DU PÅ 1, 2, 3? 
Når du har funnet de produktene du vil kjøpe så gjør du følgende: 
 
1) 
Bestilling: 
Bestilling gjøres til: jmi@pureplay.no. I e-post beskrives produktene som skal bestilles. 
HUSK å oppgi størrelser på produktene, samt postadresse som varene skal sendes til! Frakt 
tilkommer!  
 
Tilsvarende gjør vi til klubb, her tilkommer også frakt.  
 
2) 
Betaling:  
Privatpersoner og klubber får 25% rabatt på veiledende pris.  
Privatpersoner betaler på Vipps før vi sender varene. PurePlay tar dette direkte med kjøper. 
Til klubb sender PurePlay faktura om ønskelig.  
 
3)  
Vipps til PurePlay: 
På Vipps finner under kjøp og betal PurePlay med koden 572255.  
Betal inn avtalt sum, og deretter blir varene bestilt og dere mottar en kvittering på kjøp fra 
PurePlay. Dere mottar varene via post.  
 
Leveringstid: 
Vi regner pluss/minus en uke på levering når varene er på lageret til Salming. 
Om varer må bestilles opp fra lageret til Salming sentralt i Sverige, kan det gå et par uker før 
vi får sendt dette ut. Pureplay informerer kunden om varen må bestilles fra Salming i Sverige. 
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Dommerdrakter  
med priser og tilgjengelige størrelser 
 
Overdel/polo: 
 
         Størrelser: 
            Small 
         Medium 
         Large 
         XLarge 
         XXLarge 
 
Veiledende pris dommertrøye = 449,-  
NBF dommerlogo (8 cm) = 42,50,-  
Tilbudspris med NBF logo = 380,- 
Alle kretser/regioner i NBF har valgt å ha NBF logo  
som obligatorisk merke, på venstre brystlomme. 
 
Shorts: 
         Størrelser: 
         Small 
         Medium 
         Large 
         XLarge 
Veiledende pris = 449,-      XXLarge 
Tilbudspris = 337,- 
 
 
Strømper:        Størrelser: 
         Str. 30 – 34 
         Str. 35 – 38 
         Str. 39 – 42 
         Str. 43 – 46 
 
 
Veiledende pris = 149,- 
Tilbudspris = 112,- 
 
 
 
NB! Husk å angi størrelser i e-posten med bestilling!  
 
  

Black Safety Yellow Grey 
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Tilleggsutstyr 
 
PurePlay og Salming ønsker å tilby alle dommer 25% rabatt på veiledende priser,  
på annet utstyr enn trenger i dommergjerningen. 
 
Treningsdress – Salming Delta 

 
 
 
 
 
Veiledende pris jakke = 699,-      Veiledende pris bukse = 549,- 
Tilbudspris = 524,-  Tilbudspris = 412,- 
 
Innendørssko – Salming Eagle sko  Løpesko – Salming Greyhound  
 

 
 

 
Veiledende pris = 1099,-     Veiledende pris = 1899,- 
Tilbudspris = 824,- Tilbudspris = 1424,- 
 
Bag – Salming Teambag 55L  Oppvarmingstrøye – Salming Training Tee 
 

 
 

 
  

Veiledende pris = 399,- Veiledende pris = 249,-    
Tilbudspris = 299,- Tilbudspris = 187,- 
 
 Reisejakke – Salming League Jacket 

 
 

 
 
 
 Veiledende pris = 899,-  
 Tilbudspris = 674,- 
Spørsmål eller annet, kontakt: 
Jan Magnar Ingebrigtsli  
Tlf: 40 21 00 30 - e-post: jmi@pureplay.no 
 
 
Med sportslig hilsen  
Pureplay 


