
 

 

 

Tøjaftalen med Diadora –
 
 

Kære medlem af Danske Fodbolddo

 
Siden vi indgik den favorable tøjaftale med Dia
komme hurtigt videre i processen
 
Vi er nu nået dertil, hvor vi kan informere alle medlemmer af D
Fodbolddommere om den videre proces.
 
For nuværende, er Diadora er i gang
aftale. Processen bliver således, at 
www.shopeasy.dk, hvor du kan købe produkter fra Diadora med en 
i forhold til vejledende pris.  
 
Det som I alle nok glæder jer allermest til, er 
webshop, bliver der mulighed for, at 
T-shirt, shorts og strømper i farven sort. 
 
Modellen som bliver stillet til rådighed for denne aftale, 
periode på minimum 3 år. Det vil derfor ikke komme på tale, at den model som d
modtager, pludselig er forældet. 
 
Det bliver selvfølgelig også muligt, at bestille 
et sæt kr. 399,00 når der købes hele sæt
leveres direkte til din dør. 
 
På et formandsmøde i Danske Fodbolddom
Danmark, at trøjevalg nr. 2 er den gule farve. 
Danmark. 
 
Når webshoppet er klar, og Diadora har tildelt samtlige medlemmer af Danske 
Fodbolddommere et unikt login, vender vi tilbage til dig.
 
 

På Danske Fodbolddommeres vegne
 
Nicolai Nielsen 
 

8. december 2014

– opdatering 

medlem af Danske Fodbolddommere 

favorable tøjaftale med Diadora, har vi arbejdet benhårdt på, at 
komme hurtigt videre i processen.   

informere alle medlemmer af Danske 
om den videre proces. 

i gang med, at udvikle en webshop til brug for vores 
bliver således, at du får tildelt et unikt login til webshoppen 

kan købe produkter fra Diadora med en rabat på 20 

allermest til, er et gratis sæt dommertøj. Fra samme 
webshop, bliver der mulighed for, at rekvirere et gratis sæt dommertøj, indeholdende 

i farven sort.  

som bliver stillet til rådighed for denne aftale, bliver gældende for en 
Det vil derfor ikke komme på tale, at den model som d

et. Det har vi sikret os. 

også muligt, at bestille supplerende dommertøj, og her 
når der købes hele sæt, og alle bestillinger fra denne webshop, 

På et formandsmøde i Danske Fodbolddommere i november måned, besluttede hele 
trøjevalg nr. 2 er den gule farve. Dette for at sikre, at vi gør det ens i hele 

Når webshoppet er klar, og Diadora har tildelt samtlige medlemmer af Danske 
Fodbolddommere et unikt login, vender vi tilbage til dig. 

Fodbolddommeres vegne 

 

8. december 2014 

arbejdet benhårdt på, at 

at udvikle en webshop til brug for vores 

rabat på 20 – 50 % 

amme 
holdende 

bliver gældende for en 
Det vil derfor ikke komme på tale, at den model som du 

 koster 
fra denne webshop, 

måned, besluttede hele 
Dette for at sikre, at vi gør det ens i hele 

Når webshoppet er klar, og Diadora har tildelt samtlige medlemmer af Danske 


