
 Snart  jul igen... 

Julgåvor
Jutesäck  
1,8 kg fylld med en blandning av enbart in-
slagen choklad och kola – 450 kr. 

 
Godislåda :   
2 kg – fylld med inslagen choklad  
och kola – 400 kr. 

 
Godis i cellofan:   
5 kg – fylld med inslagen choklad  
och kola – 950 kr.

Ja tack, vi beställer följande:

___________ st Jutesäck á 450 kr 
 
___________ st Godislåda  
             – 2 kg á 400 kr 
 
___________ st Godis i cellofan  
             – 5 kg á 950 kr 

Alla priser exkl moms.

Maila din beställning till:  
info@fruktkorgen.net  
eller ring 070-602 65 90                      

För leverans till önskat datum  
behöver  vi ha din order senast  
onsdag 7/12-2022. 
Leverans sker t.o.m. 14/12-2022.

Godsaker och gåvokort fullladdat med gåvor!

Beställ senast onsdag 7/12!

070-602 65 90  • info@fruktkorgen.net 

Med vårt diamantsystem kan man välja en eller flera gåvor.  
Alla produkter är märkta med det antal diamanter de är värda och du kan välja gåvor 
upp till den diamantnivå de förfogar över. Nedan ser du ett urval av gåvor.

VALÖR 200 
VALÖR 400 

VALÖR 600 
VALÖR 800 

VALÖR 1200 
VALÖR 1600

070-602 65 90  • info@fruktkorgen.net 

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. 
    79:- frakt /giftcard tillkommer

Diamantval - ger valfrihet

Årets gåvokort är fullladdat med gåvor från välkända varumärken.  
I år har vi sex valörer från 200 kr till 1600 kr att välja mellan.  
Även i år har vi vårt diamantsystem där du har möjlighet att välja  
en eller en kombination av gåvor.  
– Upp till 300 produkter att välja mellan!

Se det aktuella sortimentet på  DINGAVA.SE

Kök    Inredning    Hemtextilier    Sport & Fritid    Elektronik & Teknik    Smycken & Skönhet    Välgörenhet

JULGÅVA 2022

Maila din beställning till:  
info@fruktkorgen.net  
eller ring 070-602 65 90                      

För leverans till önskat datum  
behöver  vi ha din order senast  
onsdag 7/12-2022. 
Leverans sker t.o.m. 14/12-2022.




