
JULGÅVA 2020 

  Joyful  
   Giftcard

Maila din  
beställning till:  

info@fruktkorgen.net,  
ring 070-602 65 90 eller  gå in på fruktkorgen.net                      

Vi behöver vi ha din order  
senast 11/12-2020. 

Leverans sker t.o.m.  
17/12-2020.

Giftcard Valör 220 ( + frakt 79:-/kort) 

Mottagaren väljer bland 100-tals artiklar med ett värde runt 220:- exkl moms. 

Joyful Supreme ( + frakt 79:-/kort) 

Mottagaren väljer bland 100-tals artiklar med ett värde runt 500-800:- exkl moms.

Giftcard valör 360 medföljer extra gåva ( + frakt 79:-/kort). 
Låt mottagaren välja bland 100-tals artiklar. Medgåvan blir ett extra mervärde för 
dig som även vill lämna en klapp i handen. Du kan se gåvorna om du vänder på 
bladet samt på www.joyfulgiftcard.se 

070-602 65 90  • info@fruktkorgen.net 

Den perfekta julgåva till dina medarbetare 
eller kunder där mottagaren själv väljer 
gåva. Upp till 200 produkter att välja  
mellan från kända varumärken.

Se nedan

i samarbete med

• Det tillkommer 79:- i frakt per giftcard.  

1 .n 2 .n 3 .n 4 .n 5 .n 6.n 7.n 8.n 9.n 1 0.n 1 1 .n

Du som beställer  
50 gåvokort eller mer 

kan få er företagslogga 
tryckt på gåvokortet!

1. Brandfilt 
410756-00-0

2. Morberg  
Lagar Husmanskost 
43090299-0

3. Kockkniv 
410867-94-0

4. Fleecepläd  
Triangle 
410945

5. Gjutjärnsskål 
410877-99-0

6. Lampa LED 
430005-99-0

7. Stålflaska 
411151-99-0

8. Termomugg 
411149-99-0

9. Morberg  
Firar Jul 
430901-00-0

10. Trådlös  
laddare 
410962-00-0

11. Knivslip 
411150

Så här funkar det:  
1.  Beställ giftcard.          
2. Vi levererar giftcard till dig.     
3. Mottagaren väljer gåva på www.dingava.se.           
4. Postleverans till mottagare.

Maila din  
beställning till:  

info@fruktkorgen.net,  
ring 070-602 65 90 eller  
gå in på fruktkorgen.net                      

Vi behöver vi ha din order  
senast 11/12-2020. 
Leverans sker t.o.m.  

17/12-2020.

En tillfällig  
skatteregel för 2020,   

ger dig möjlighet att uppgradera  
din julgåva som blir fullt  

avdragsgill upp till 800 kr  
exkl moms. Om du kan, ta  
detta tillfälle i akt att visa  

uppskattning bortom  
det normala!


