BESTÄLL TOA- & HUSHÅLLSPAPPER AV VINDELNS IF
Nu är det dags för Vindelns IF:s försäljning av toa- och hushållspapper med
hemleverans till er dörr. För er som inte beställt tidigare så motsvarar våra
priser rikssnittet för toa- & hushållspapper från Lambi/Serla, men handlar
man av oss så ingår hemkörning! Ev. överskott går till vår
ungdomsverksamhet inom fotboll och innebandy.

SISTA BESTÄLLNINGSDAG 13 MAJ! UTKÖRNING v 22-23.

Hur beställer man?
Enklast är om ni skickar e-post till
info@vindelnsif.se (eller SMS till 0730-12 17 56)
med uppgifter om dig som beställare samt vilka
produkter du vill beställa. Ni kan även fylla i
beställningstalongen nedan och lägga den i
postens gula brevlådor.

Vad används förtjänsten till?
Förtjänsten går oavkortat till klubbkläder och
utrustning för våra aktiva inom fotboll och
innebandy. I flera omgångar har försäljningen
finansierat en kostnadsfri klubboverall till våra
aktiva och ledare, vilket varit mycket
uppskattat.

LAMBI TOALETT (40 rullar)
Pris: 205 kr

SERLA TOALETT (24 rullar)
Pris: 190 kr

LAMBI HUSHÅLL (20 rullar)
Pris: 185 kr

SERLA HUSHÅLL (12 rullar)
Pris: 175kr

Hur betalar man?
I nära anslutning till leverans får ni en faktura på det ni beställt. Den ska vara betald i slutet av
månaden. Tack för att ni hjälper oss i vår verksamhet!
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja tack, jag vill stödja Vindelns IF genom att beställa toa- och/eller hushållspapper enligt mina markeringar
nedan. Jag är införstådd i kostnaderna och lovar att betala fakturan senast på förfallodagen.
NAMN:_______________________________

EFTERNAMN:___________________________________

ADRESS:________________________________________________________________________________
POSTNUMMER:________________________

ORT:___________________________________________

MOBILNUMMER:_______________________

E-POST:________________________________________

JAG BESTÄLLER FÖLJANDE:
_____st BALAR LAMBI TOALETT á 40 ST RULLAR. PRIS 205 KR/BAL
_____st BALAR SERLA TOALETT á 24 ST RULLAR. PRIS 190 KR/BAL
_____st BALAR LAMBI HUSHÅLL á 20 ST RULLAR. PRIS 185 KR/BAL

En familj om 5 personer
behöver ca 4 balar LAMBI
toalett och 2 balar LAMBI
hushåll per kvartal!
Totalt: 1 190 kr!

_____st BALAR SERLA HUSHÅLL á 12 ST RULLAR. PRIS 175 KR/BAL
OBS! Tänk på att er beställning ska räcka i ca 3 mån. Nästa beställningstillfälle blir i augusti.
STORT TACK FÖR ATT NI STÖDER VINDELNS IDROTTSFÖRENING!

PORTO
BETALT

VINDELNS IF, SVARSPOST 20639313, 922 20 VINDELN

BESTÄLLNINGSBLANKETT – TOA/HUSHÅLLSPAPPER

