
Hej !
 
       
Du har nu fått titanringar.se´s  7 mm ringmått i metall.
Läs här nedan hur du använder det på rätt sätt.
Detta är MYCKET viktigt för att du skall få ringar
som stämmer i storlek.

Beskrivning:
Måttet har 2 olika beteckningar på ringstorlekarna.

För att undvika missförstånd
vill vi att du anger ditt mått i omkrets, 41 till 76 alltså !

a)  41 - 76   (omkretsen i mm)
b)  1 -36  (nr-mått)

Hur mäter jag ?
Trä en passande måttring över fingret och se till att den sitter precis
som du vill ha den. Det kan vara så att du får prova många gånger
för att du skall få en uppfattning om vad som är bra just för dej.
Prova gärna vid flera tillfällen under några dagar.

Exempel:
Vi tänker att du har provat ut att storlek 57 passar bra. Sitter inte för hårt men inte så löst att det finns risk att den glider 
av om du har kalla fingrar eller har handen i kallt vatten.
Du beställer då enligt följande:

6 mm ring     t.ex. storlek 57
7 mm ring     t.ex. storlek 57
8 mm ring     t.ex. storlek 57 (kommer att sitta aningen hårdare än en 7 mm ring)
10 mm ring  (beställ en storlek större)  t.ex. storlek 58
 
Tänk på att en 10 mm ring ”suger fast” på fingret mer än en 7-8mm. Du skall då gå upp 1 storlek om du vill att ringen inte 
skall sitta så tätt. Speciellt viktigt om du har raka eller koniska fingrar. Du kan då t.o.m. behöva gå upp 1 storlek på en 10 
mm ring. Se exemplet på 10mm ring ovan.
Om du har stora knogar sitter oftast ringen bra när den väl kommit över knogen.

Ange alltså omkretsen när du beställer på vår hemsida och skriv i meddelanderutan ”kommentar till butiken” i 
kundvagnen att du använt Titanringars 7mm ringmått så får du ring/ringar som stämmer exakt i storlek.

Hur sänder jag i retur ?
Skicka måttet till oss med vadderat kuvert och bifoga ifylld retursedel. Vi måste ha måttet hos oss senast 1 dag innan 
utlovad leveransdag för att vi skall kunna räkna av de 500 kronorna. Ingen kontant återbetalning vid inskickat 
ringmått.
Notera att ringarna inte skall demonteras från ringmåttet. Om du återsänder ett defekt ringmått betalar vi ingen ersättning.
Om du valt postförskott avräknas de 500 konorna på din postförskottsavin. 
Om du valt kortbetalning och förskottsbetalning, fyll i ditt kontonummer samt bank så sätter vi in de 500 kronorna.
Om du valt  delbetalning eller faktura räknar vi av kostnaden på din faktura. Bifoga den ifyllda retursedeln.

Klipp av adressen nedan och tejpa fast. Glöm inte porto: 6 frimärken

Titanringar.se

Guldsmed Kalling AB  
Trädgårdsgatan 6
87131 Härnösand

OBS !
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Ringmått 7 mm

57
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Ange detta nummer.
Det är omkretsen

Ange INTE detta nummer.
Detta är INTE detsamma

som diametern.
Det är bara ett nr-mått.

a)

b)
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