Så här beställer du våra klassade VOC by Speedline Corse fälgar
Den enda fälg som är godkänd att använda i VOC förutom Volvos originalfälgar (se respektive
reglemente för fullständig skrivning) är vår klassade VOC by Speedline Corse, 6x15 tum med
ET25. Dessa fälgar känns igen på dekoren VOC by Speedline Corse, liksom på att de är märkta
med Speedlines artikelnummer SR1721. OBS! Denna fälg är förstärkt och är unik för oss
och kan endast köpas enligt nedan. Fälgen är alltså INTE densamma som andra
Speedline Corse 6x15.
För att beställa dessa fälgar mailar du in till VOC Mekonomen Rallys generella mail:
vocsverige@gmail.com märk mailet med rubriken FÄLGBESTÄLLNING.
Du
1.
2.
3.
4.
5.

anger i ditt mail:
Hur många fälgar du vill ha.
Vem som beställer (förnamn och efternamn).
Vart de ska levereras (gatunamn, postnummer och postort).
Mailadress till dig som är beställare.
Mobilnummer för godsavisering.

Om det är någon annan som ska stå som betalare anger du också:
6. Företagsnamn på betalaren.
7. Namn på kontaktperson hos betalaren.
8. Postadress till betalaren (gatunamn, postnummer och postort).
9. Mailadress till betalaren.
10. Om du vill ha någon speciell märkning av fakturan eller formulering i fakturatexten.

Så här är gången i beställning och leverans
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du beställer enligt ovan.
Vi skickar en orderbekräftelse till dig på din mail.
Du kollar att allt stämmer och återkopplar till oss om något ska ändras.
Du (eller din betalare) får en faktura. OBS! Fakturan skickas endast via mail!
Du (eller din betalare) förskottsbetalar fakturan.
Då fakturan är betald skickas fälgarna till dig med Bussgods.

Fälgarna kostar för närvarande 1844:- inklusive moms (1475:- + moms) + frakt. Priset gäller
tills vidare men kan bli föremål för justering. Prisjusteringar meddelas i Gästbok på vår
hemsida: www.vocmekonomenrally.com

Leverans, frågor och övrigt viktigt att veta
Fälgarna säljs och levereras av ett företaget JC Raceteknik AB i Kil, kontaktperson är Joel
Christofersson som i sin tur konkret hanterar din leverans. Kontakt till Joel:
joel.christoffersson@gmail.com eller i brådskande fall mobil 070-399 59 20.
OBS! Den förenklade försäljningsmodellen med mailbeställning, där vi i klassen ansvarar för
orderhantering, och där endast förskottsbetalning tillåts är skapad för att priset på fälgen ska
kunna hållas så lågt som möjligt.
Fälgarna levereras med Bussgods. I normalfallet levereras dina fälgar till dig cirka en vecka
efter att din faktura är betald.
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