
Bestilling af skoletøj
Kære Elev

Så er det tid til at bestille skoletøj! Vi har valgt at lave et samarbejde med Limasport om skoletøj, hvis I 
har spørgsmål til størrelser mm. så kontakt Henrik fra Limasport på info@limasport.dk eller 96467000.

I skal følge dette link. 

Linket fører dig til REC Limapartner webshoppen.

Husk! Deadline er mandag d. 1. juni.

Vælg 1 hættetrøje, 1 T-shirt og 1 jakke. Læg de ønskede varer i valgte størrelse og farver i kurven som 
på en normal webshop.

Når alle tre varer er valgt går du til kurven og trykker forsæt. Her kommer du til ”Levering”
Udfyld alle felterne med *.

• Vælg privat kunde som kundetype.
• Indtast elevens fulde navn (ikke mors eller fars). Det første og sidste navn bliver trykt på trøjen.
• Skriv skolens adresse (Seminarievej 23, 9681 Ranum).
• Brug en e-mailadresse I tjekker.

VIGTIGT. I kommentarfeltet SKAL du skrive elevnummer, da det er ud fra dette, webshoppen tjekker, 
at bestillingen er korrekt og holder styr på, hvem der har bestilt. Hvis du glemmer at skrive elevnum-
mer, skal du hurtigst muligt skrive til info@limasport.dk.

Du skal vælge afhentning/anden aftale under leveringsmetode – 0,00 DKK.

Herefter fortsætter du til betalingsmetode og vælger overførsel, da du så ikke skal indtaste konto-
nummer.

Fortsæt til tjek af bestilling og godkend betingelserne.

Du er nu færdig og vil modtage en mail med din bekræftelse, gem denne i tilfælde af, at der skulle 
være en fejl i bestillingen.

Tøjet vil blive udleveret første skoledag, HVIS der bestilles før deadlinen!

Hvis du ønsker at bestille mere tøj, med logo og navn, end det der er med i
skolepengene, kan du følge dette link:

http://limasport.dk/Shop/limapartner/partnere/ranum-efterskole-college/default.aspx

Her skal i under Betalingsmetode vælge ”Betalingskort ”og betale med det samme, dog bliver tøjet 
leveret første skoledag sammen med skoletøjet.
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http://limasport.dk/Shop/limapartner/partnere/ranum-efterskole-college/default.aspx 
https://limasport.dk/shop/limapartner-find-din-partnershop/partnere/rec-skoletoej-vaelg-1-t-shirt-1-jakke-1-vest/default.aspx

