Nyhed: VT Klubkollektion til medlemspriser
Vedbæk Tennis Klub har indgået en aftale med Technifibre og Z & Match om at kunne tilbyde en lækker VT
klubkollektion med klubnavn til meget favorable medlemspriser. Kollektionen mener vi er klassisk/moderne
og vil forhåbentlig falde i de flestes smag.
Der vil naturligvis være en herre og en damelinje - begge linjer vil også kunne bestilles til børn/ungdom
(helt ned i 6-8 år).
Herrer: Technifibre dragt (blå/sort) - T-shirt (blå) - Shorts (sorte) str. XS-X
Damer: Technifibre dragt (blå/sort eller hvid) - Top (blå) – Shorts/nederdel (sort) str. S-XL
Jr-Drenge: Technifibre dragt (blå/sort) - T-shirt (blå) - Shorts (sorte) str. 6-14 år
Jr-Piger: Technifibre dragt (blå/sort eller hvid) - Top (blå) – Shorts/nederdel (sort) str. 6-14 år

Normalpris (inkl. tryk): 1.600,- kr. Din pris som VT-medlem: 999,- kr. inkl. VT logo påtrykt på overdelen.

Navnetryk på ryggen
Hvis man ønsker navn på ryggen skal det nævnes ved bestilling, det koster 100kr extra.
Køb af løse dele
Det er muligt at købe løse dele såsom sokker, polo, kasket eller lign. til særlige klub priser.

Se hele kollektionen her; Link til PDF fil
Du har mulighed for at prøve tøjet hos Z & Match der ligger på Bernstorffsvej 127 eller når Techifibre
kommer forbi Vedbæk Tennisklub tirsdag den 06. maj kl. 18.00. I den forbindelse kan du bl.a. også se de
sidste nye ketsjere på markedet – der vil være mulighed for at gøre nogle gode køb hvis du skulle mangle
en ny ketsjer, bolde, sko eller lign.

Tøjet kan bestilles når du har downloadet filen, udfyldt denne og sendt den til Z & Match på mail;
mail@zogmatch.dk
Forventet leveringstid inkl. tryk når Technifibre har modtaget ordren ca. 10- 14 dage.
Det er vores håb at rigtig mange medlemmer vil købe tøjet.

Med venlig hilsen
Thomas Nowak

