
Manual Svenska Bavariaklubben                                                                                            

Bli kund hos Alltryck.se                         

1. Till webbsidan: www.alltryck.se 

2. Klicka på ”Bli kund” under sökrutan högst upp på sidan.  

3. Välj kundtyp  > Privatperson. 

4. På raden Företagsnamn, skriv ”Bavariaklubben” VIKTIGT. 

5. Fyll i alla uppgifter i formuläret 

6. Din e-postadress = Ditt användarnamn.  Ditt lösenord = Väljer du själv. 

7. Vi kopplar på dig manuellt efter att du har registerat dig som kund. 

8. Samma vardag eller senast dagen efter kommer du in i Bavariaklubbens E-butik. 

Logga in i E-butiken Bavariaklubben 

1. Till webbsidan: www.alltryck.se 

2. Klicka på ”Logga in” under sökrutan högst upp på sidan. 

3. Se ”Bavariaklubben” i svarta listen högst upp på sidan, här ligger sortimentet. 

Beställa produkter ur Bavariaklubben sortiment 

1. Bavaria klubben logga ingår i priset, på alla produkter utom shorts som vi säljer utan logga. 

2. Prisstegen vid produkten anger mängdrabatt = Billigare st/pris vid fler antal produkter. 

3. Blanda herr och dammodell för mängdrabatt är möjligt, även olika storlek och färg av plagg. 

4. Vid mängdrabatt gäller samma färg och placering på logga SBK och e.v båtnamn. 

Vid produkten 

1. Välj färg på plagget i dropdown menyn till höger om plagget. 

2. Välj placering av logga i dropdown menyn till höger om plagget. 

3. Välj ”Ingen Märkning” om ni endast vill ha loggan SBK på plagget. 

4. Välj antal plagg ni vill beställa. Blandar ni dam och herrmodell, uppge detta i kommentarsrutan i kassan. 

5. Klicka på ”Lägg i varukorgen” 

6. Klicka på knappen” Till kassan” = Orange flik högst upp till höger på sidan. 

7. Välj storlek av plagg i kommentarsrutan i kassan. Ex. 2-st Small Dam och 2 st XL Herr. 

8. Välj färg av logo SBK I kommentarsrutan I kassan.  Val av färg = Ljusgrå, Vit eller Svart. 

Om ni vill lägga till båtnamn på produkterna 

1. Välj ”Brodyr” om ni vill lägga till båtnamnet på plagget. 

2. Skriv båtnamnet i kommentarsrutan i kassan. Ex. S/Y WhiteStar 

3. Skriv färg av brodyr i kommentarsrutan i kassan. Val av färg = Ljusgrå, Vit eller Svart. 

4. Välj placering av båtnamn.  Vänster eller höger bröst, höger eller vänster ärm. 

5. Välj typsnitt på båtnamn. Helvetica eller Script 2. Se bild nedan. 

6. Köp av keps kan båtnamn eller logo väljas, ej både båtnamn och logo. Placering fram på kepsen. 

 

 

 

http://www.alltryck.se/
http://www.alltryck.se/register.php
www.alltryck.se
http://www.alltryck.se/login.php


Hur betalar man produkter 

1. Alla produkter faktureras respektive medlem i Bavariaklubben.  

2. Fakturan mailas till er e-postadress.  Samma dag ni lägger er beställning eller senast nästa vardag. 

3. Kontrollera alltid färg, storlek, antal, placering av logo/båtnamn och modell av produkt på fakturan innan ni 

betalar fakturan. 

4. Leveranstiden är 2 veckor efter inbetald faktura. (Se alternativt Fri frakt nedan) 

5. Frakt tillkommer med 99 kr Ex moms. 29 kr Ex moms för endast båtvimpel. 

6. Retur av broderade produkter är ej möjligt. 

Typsnitt av båtnamn: Helvetica eller Script 2 

  
                                                          = Typsnitt av båtnamn 

            

Fri frakt 1-27 April 
1. Om du beställer produkter ur Bavariaklubbens sortiment mellan den 1-27 April, så levererar vi senast 

den 20 Maj med fri frakt. Skriv FRI FRAKT i kommentarsrutan i kassan. 

2. Om ni inte vill ha fri frakt, så levereras era produkter inom två veckor efter inbetald faktura. 

3. Ange FRI FRAKT i kommentarsrutan i kassan, om ni önskar fri frakt med leverans enligt ovan. Viktigt. 

 

Frågor gällande Bavariaklubbens E-butik 
Har du en fråga om någon produkt eller vill veta mer om hur man beställer  

produkter, är du varmt välkommen att kontakta mig. 

 

 

Alltryck Sverige AB     

Stefan Magnusson 

Stefan Magnusson 
018-55 11 07 

stefan@alltryck.se    
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