Brug af CS Direct med betaling via kreditkort
Opret CS Direct profil ved at logge ind her https://custom.champ-sys.com/Login/en-DK/Default.aspx, VÆLG
”Returning Customers and CS DIRECT Customers” log på e-mail address: gtcbulls/Password: gtcbulls for GTC Bulls
ordrer (for nye brugere), og e-mail address: gtc/Password: gtc for GTC ordrer (for nye brugere). Hvis du har været
logget på før, skal du bruge den mail og det password du har registreret dig med.

1. Spring dette punkt over hvis du er eksisterede bruger - Opret dit eget login (som bruges ved fremtidige
login).

2. Når du har oprettet et personligt login bliver du viderestillet til Team GTC/Team GTC Bulls webshop.
Tryk på Order Now.

3. Vælg de stykker tøj du ønsker (Tri, Cykel eller Løb) via menuen til venstre eller via Order knappen under
ikonerne.

4. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at der kan være valgmuligheder på nogle produkter (gennemgående lynlås, ¾
lynlås, ekstra benlængde på bibs, navn, CS VIVID…osv), men det bliver du gjort opmærksom på – HUSK
størrelse og antal (Ved cykel jersey kan du vælge mellem race cut eller club cut. Race cut er tight fit og
Club cut er løsere – til normalt byggede anbefaler jeg Race Cut). Efter hver bestilt enhed kan du vælge
at fortsætte med at shoppe eller checke ud

5. Du vil hele tiden kunne følge med i hvor meget du har købt for, når du vælger checkout

6. Når du er færdig med at Handle, skal du afslutte med at trykke på knappen ”Checkout” i øverste højre
hjørne.

7. Herefter skal du bekræfte ordren ved at trykke på ”Confirm Order” i øverste højre hjørne.

8. Nu er ordren bekræftet og du skal oplyse faktureringsadresse. HUSK at læse betingelser for
køb og betaling og klik derefter på ”I have read and agree to the terms and conditions”.

9. Nedenstående dialog fremkommer – tryk OK

10. Derefter skal du vælge betalingsform - Visa eller Master Card

11. Vælge betalingsform ved at klikke på enten Visa eller Master Card hvorefter nedenstående
dialog fremkommer.

12. Indsæt kortoplysninger og vælg ”Yes, I confirm my payment.
13. Ordren er nu klar til, at blive sat i produktion. Produktionen starter når aftalt deadline
udløber/sidste team medlem har betalt.

Tak fordi du valgte Champion System – go’ fornøjelse med dit nye team tøj

