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PRESSMEDDELANDE 2012-04-17 

KAMA Fritid Lanserar Order To Store 
 

KAMA Fritid jobbar ständigt med att förbättra och utveckla sitt sätt att arbeta för att 
underlätta för sina återförsäljare och konsumenter. 

Därför har vi nu lanserat tjänsten OTS (Order To Store), denna tjänst innebär att 
privatpersoner enkelt via vår hemsida kan beställa den vara/varor som de önskar och 
välja en återförsäljare som är ansluten* till OTS och hämta och betala varan i den 
butiken. Vi vet att många av våra konsumenter sitter och surfar på kamafritid.se och då 
även på kvällstid. Detta gör då att kunderna slipper skriva upp artikeln som de är 
intresserad av och ringa till återförsäljaren dagen efter. De lägger helt enkelt 
beställningen direkt och återförsäljaren ringer kunden när varan finns i butik. Det är 
dessutom helt fraktfritt, konsumenten betalar inget extra för detta och har samtidigt 
garanti och reklamationsrätt hos den butik där varan är betald. 

(*) Butiker som är anslutna återfinns under fliken återförsäljare på hemsidan. 

Om Företaget:      

KAMA Fritid AB är en av Nordens ledande tillbehörsgrossister inom husvagns- och 
husbilssektorn och har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med Europas ledande 
leverantörer inom området husvagn, husbil, camping och fritid. 

Huvudkontoret är beläget i Tenhult, Sverige, i närheten av Jönköping därifrån bearbetar 
vi den Svenska och Norska marknaden. I Tammerfors, Finland finns KAMA´s dotterbolag. 
 
Centrallagret i Tenhult, med över 4500 kvm lageryta, innehåller mer än 8000 olika 
tillbehörsartiklar och där Tenhults gynnsamma geografiska läge i kombination med 
rationell lagerhantering möjliggör snabba leveranser till våra återförsäljare. 
 
Försäljning sker genom våra återförsäljare som finns över hela landet.  

För mer information, kontakta Jonas Tidqvist på 036-35 37 00 

KAMA Fritid AB 


