Runåbergs Fröer - Beställningslista

Ordernr:

Bästa odlare. Utnyttja gärna vår hemsida för att beställa dina fröer. Där kan du se om sorterna du vill beställa finns
i lager och läsa mer om dem. På hemsidan har vi tagit bort expeditionsavgiften och gör du din beställning där sparar
du 30 kr i exp. avg. Har du fyllt i den här beställningslistan kan du enkelt skriva in den via "Snabbeställning" i
Kundkorgen. Adressen är www.runabergsfroer.se. Vill du inte beställa via hemsidan kan du som vanligt skicka in den
här listan med post. Tack för din beställning och god odling, önskar vi på Runåbergs Fröer
Beställare och leveransadress:

Fakturaadress om annan än beställare:

NAMN:

NAMN:

ADRESS:

ADRESS:

TEL.

TEL.

(för faktura)

(för faktura)

EMAIL:

EMAIL:

PERSON-/ORG.NR:
(ÅÅMMDDXXXX. Krävs för faktura, mer info nedan*) 		

PERSON-/ORG.NR:
(ÅÅMMDDXXXX. Krävs för faktura, mer info nedan*) 		

Helst i nummerordning –>

			
			
Artikel- 							
nummer
			

SORTNAMN

Portion Viktförp. Pris
antal
i gram		

Fakturan kommer att skickas från Payex till din e-post (se efter även i din skräppost).
Anger du ingen e-post skickas fakturan separat med post till din adress / fakturaadress.

Exp. avgift

Antal portioner
Antal vikter

30:-

Summa att betala hittar
du på din faktura

Runåbergs Fröer, Känstorp 147, SE-444 93 Spekeröd, Sverige

E-post: info@runabergsfroer.se | Tel: +46(0)303-777140 | Hemsida: www.runabergsfroer.se

Ifylles av Runåbergs

*Var vänlig ange ditt fullständiga person- eller organisationsnr. Vårt fakturasystem genom Payex
kräver det för att göra en kreditprövning och skapa en faktura. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.
Vi skyddar informationen väl enligt personuppgiftslagen (GDPR) och genom att beställa samtycker
du till att vi sparar den i vårt kundregister enligt vår personuppgiftspolicy som du hittar i sin helhet
på vår hemsida.

Exp.

sid. 2.

Är det någon sort du vill klaga på eller berömma?
Saknar du någon av dina favoritsorter i vårt sortiment?
Vill du få Runåbergs Fröers nyhetsbrev skickat till dig framöver? Vi skickar ut brevet via mail mellan
1-3 gånger per år och skriver om spännande frönyheter, tips och information om fröer och odling.
JA		

NEJ

Andra kommentarer...

