
SUP-466 Supekort Supreme:Supékort classic framsida  2016-09-12  14:53  Page 1



Minnesanteckningar

Jag har beställt:

Leveransdag: Mitt kortnummer:

Viktig information om din leverans
Gåvan levereras av Postens paketservice till den adress du anger på öns-
kad dag mellan 08.00–16.00 i en isolerad och stötsäker förpackning.
Leveransen kan tyvärr ej föraviseras. Alla våra delikatesser levereras
som kylvaror. Om det ej finns någon som kan ta emot leveransen läm-
nas paketet vid dörren.

Besök vår webbsida för större utbud & info
Förutom att lösa in ditt Supékort direkt på www.supekort.se kan du ta
del av ett större utbud av gåvor, få mer produktinfo samt olika recept-
förslag. Du behöver då ditt kortnummer som finns på andra sidan. Du
kan även enkelt följa ditt pakets resväg direkt på hemsidan.

Supékort Kundtjänst
Ring oss på 075-666 11 11 och se till att ha ditt kortnummer till hands
eller maila: kundservice@supekort.se OBS! Det går inte att ringa in din
beställning då detta är en värdehandling.

OBS! Portkod
För att din gåva ska kunna levereras i tid är det av största vikt att du
uppger om du har portkod samt rätt adress. Observera att om du upp-
ger porttelefon måste någon vara hemma mellan 08.00–16.00 för att
kunna öppna. Krävs det en magnetbricka/nyckel för att komma in i fas-
tigheten går det inte att leverera till denna adress, vänligen uppge en
annan adress istället. Om något av ovanstående inte efterföljs kan
Supékort tyvärr inte ersätta leveransen.
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Namn

Gatuadress (ej box)

Postnr Ort

Portkod Telefon dagtid

E-mail

Jag är själv intresserad av att
ge bort Supékort, kontakta mig
för mer information.

Vår post delas ut av lantbrevbärare. 

Beställningssedel
Posta din beställning så att vi har den 7 dagar

före önskad leveransdag. Om du ej är hemma

lämnas paketet utanför din dörr. 

Leveransadress, tack för att du textar!

Ons /

Jag vill ha gåvan levererad (fyll i ett datum):

Tors /

Jag väljer en av följande produkter:

Kommer beställningen in för sent till oss skickar vi gåvan nästa möjliga leveransdatum.
OBS! Vid felaktigt angiven adress eller portkod kan Supékort Profile tyvärr ej ersätta leveransen.

Porto Betalt

Svarspost
20423599
608 01 Norrköping

319: Lax Duo

135: Whiskycheddar

109: Rökt lammstek

113: Varmrökt lax

169: Hummer 2 st

155: Parmesanost 

6504: Gjutjärnsgryta

595: Grillpanna teflon

631: Brödkniv

4145: Garrett glas 6-pack

577: Ivory bestick 24 st

527: Gryta med glaslock

6521: Mortel av marmor                          

532: Stekpanna

542: Skärbräda akacia

952: Frotté 4 delar Vit

898: Frotté 4 delar Blå

899: Frotté 4 delar Röd

993: Frotté 4 delar Beige

991: Frotté 4 delar Grå

992: Frotté 4 delar Aqua

6902: Muggar Newport 6 st

6524: Garrett karaff

870: Santa Barbara pläd

6525: Grytunderlägg

812: Stavmixer

6900: Aspen Polar Bear pläd

937: Riverhead bäddset 4 delar

6905: Wyoming bäddset 4 delar

982: Bootie, mink S/M (36-40)

983: Bootie, mink L/XL (41-45)

984: Bootie, brown S/M (36-40)

985: Bootie, brown L/XL (41-45)

529: Newport Ranch Cutlery

4009: Må bra-behandling

908: Morgonrock blå S/M

909: Morgonrock blå L/XL

910: Morgonrock vit S/M

911: Morgonrock vit L/XL

467: Philips Hörlurar
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