
Snart kan man beställa av Åbo Vildars nya kårkläder!  
 
Ett led i firandet av kårens 100-årsjubileum är att lansera en liten "kollektion" av 
ÅV-produkter som intresserade kårmedlemmar (och övriga ÅV-entusiaster) kan beställa åt 
sig.  
 
Denna gång kommer vi att anlita företaget Printmotor som är ett Helsingforsbaserat Start 
up-företag med några år på nacken. Det som skiljer Printmotor från traditionella 
"reklamklädsfirmor" är bl.a. följande: 
 
- Beställningarna och betalningarna sköts själv av var och en direkt på nätet i vår webbshop 
som öppnar i början av år 2017. Alla parter slipper beställningslappar som ska fyllas i och 
returneras i tid, fakturor som ska hitta rätt, bankgireringar som ska göras före förfallodagen 
etc.  
 
- Efter att vi öppnat vår webbshop i början av år 2017 (antagligen i februari) kommer den att 
vara öppen åtminstone till slutet av året så intresserade kan beställa produkter när man så 
önskar. Det finns alltså ingen "sista beställningsdag" och den som vill kan också beställa 
produkter i flera repriser. Produkterna trycks och levereras enligt Just in time-principen allt 
efter att beställningarna kommer in. 
 
- I webbshopen finns noggranna storleksangivelser. 
 
- I samband med beställningen betalar beställaren sina 
köp direkt på nätet med kort (debit- eller kreditkort, Visa 
Electron fungerar också). 
 
- Produkterna levereras hem till respektive beställare per 
post inom någon vecka från beställningen. 
 
- Det finns inget minimiantal produkter som måste 
beställas utan produkterna trycks upp allt efter. Det finns 
således ingen risk för kåren förknippat med beställningen - vi förbinder oss inte till att ta 
någon viss mängd av produkterna.  
 
- Övriga villkor etc. hittas på webben, t.ex. www.printmotor.com/abovildar/faq och 
www.printmotor.com/abovildar/terms-and-conditions 
 
Som bäst pågår planeringen/designen av produkterna och vi meddelar via följande kanaler 

när webbshopen öppnat på adressen www.printmotor.com/abovildar 
 
- På vår Facebook-sida www.facebook.com/abovildar 
- Per e-post till de familjer som har angett e-postadress i medlemsregistret Kuksa 
- På vår webbplats www.abovildar.fi 
- Respektive åldersgrupps ledare tipsar sin åldersgrupp på veckomötena och/eller i gruppens 
egna kanaler för informationsspridning 
- Dessutom kan du så klart själv gå in på www.printmotor.com/abovildar när som helst och 
kolla om det kommit produkter till försäljning  
 
Vid frågor är det bara att kontakta Hedda Mether på hedda@abovildar.fi eller 040 752 6215 
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