
SK LAXEN – SIMSHOP 

Hos SK Laxens simshop är alla välkomna att handla. Simshopen finner ni i nedre delen av 
motionsbassängen inne i badhuset. 
 
Beställning 
För att göra en beställning måste ni logga in på medlemskontot. När ni har gjort er 
beställning via hemsidan finns beställningen sedan att hämta ut när simshopen har öppet. 
Inga beställningar lämnas ut under träningarna. 
 
Orderfönster VT18 
OW1 – 7 januari, leverans vecka 9-10 
OW2 – 22 januari, leverans vecka 13-14 
OW3 – 19 februari, leverans vecka 17-18 
OW4 – 19 mars, leverans vecka 22-23 
OW5 – 23 april, leverans vecka 26-27 
OW6 – 21 maj, leverans vecka 30-31 
 
Vid tryck av SKL logga ca 2 veckors längre leveranstid. 
 
Leveranssätt 
Alla våra leveranser - fraktfritt till simshopen 
 
Betalning 
Priset anges i SEK inklusive moms. Priset som gäller är det som finns angivet vid produkten 
den dag beställning görs.  
 
Betalning för medlemmar kan ske på följande sätt: 
Kortbetalning, Faktura, Kontant eller Swish  
Betalning för ej medlem kan ske på följande sätt: 
Kortbetalning, Kontant eller Swish 
 
Du kan betala med Visa och Mastercard. 

För att se detaljer kring en faktura från simshopen loggar man in på medlemskonto på SKL:s 
hemsida. Lägger “pil” på order nr –> Detaljer kommer då visas och då klickar ni på detaljer. 
Där finner ni en kommentar/specifikation.  

Öppet köp 
Du har full rätt att byta till annan produkt, storlek, färg eller helt ångra ditt köp inom 14 
dagar. Returfrakt betalar du själv för vid beställning av varor som ej finns i SK Laxens lager. 
Ingen returfrakt vid köp av lagervaror. Öppet köp gäller ej rea! 
 
Reklamationer 
Vill du reklamera en vara står du själv för returfrakten. Reklamationen lämnas till Simshopen 
med en ifylld blankett. Blanketten finner du på vår hemsida www.sklaxen.se eller i 
simshopen. 

http://www.sklaxen.se/


Byte av vara 
Du har full rätt att byta till annan produkt, storlek, färg eller helt ångra ditt köp inom 14 
dagar.  

Önskar du byta en vara står du själv för returfrakten. Returen lämnas till Simshopen med en 
ifylld blankett. Blanketten finner du på vår hemsida www.sklaxen.se eller i simshopen. 

Viktigt! Varan skall vara helt oanvänd i sin originalförpackning och med eventuella 
etiketter/ andra handlingar. 

 
Vid frågor angående namntryck på SKL kläder vänligen kontakta Piamari Ålenius i 
Simshopen. 
 
Vid frågor kring beställningar i webshopen, kundkväll, tävlingsdräkter maila: 
nelly@sklaxen.se  
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