Fyll i din beställning här!
SÅ HÄR ENKELT BESTÄLLER DU:
1. Leta fram ditt fotografi på den blivande studenten.

VAR GOD TEXTA!

2. Skriv ut och fyll i beställningskupongen eller
fyll i din beställning på ett vanligt papper.

Namn:

3. Stoppa fotografiet tillsammans med
beställningskupongen i ett kuvert och skicka till:

önskefoto

Adress:

SVARSPOST
41007589
294 20 SÖLVESBORG

Postnr/Ort:

Frimärke behövs inte. önskefoto betalar portot.

Personnummer*

Leveranstid 10 arbetsdagar. Betalningssätt: Faktura. Ditt
insända fotografi får du tillbaka. Exp. avgift 39 kr + fraktkostnad
beroende på vikt tillkommer. Läs fullständiga betalningsvillkor på
www.onskefoto.se/villkor
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* Komplett personnummer krävs för att vi ska kunna fakturera dig och skicka din order

PDF19

E-post*:

Mobilnr:
För SMS-avisering

önskefoto lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationerna och lämna
erbjudanden för egna produkter. Genom att uppge din e-postadress godkänner du
nyhetsbrev, erbjudande och information från önskefoto.

Ev. Rabattkod:

Om du inte vill ha nyhetsbrev, kryssa här
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STUDENTPLAKAT

Välj alternativ och antal
st studentplakat lyx à 549 kr (För dig som vill ha något alldeles extra!)
st studentplakat klassiskt à 349 kr (Vår storsäljare!)
st studentposter à 149 kr (För dig som själv vill göra ditt studentplakat!)
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Namn:
Klassbeteckning:
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Lämna en tom ruta för mellanrum

STUDENTBANDEROLL

B

st studentbanderoll à 169 kr
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Välj modell:
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Namn:
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Klassbeteckning:
Lämna en tom ruta för mellanrum

STUDENTNALLE

FÖRSTORA EN DEL AV BILDEN!

st studentnalle à 189 kr
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INBJUDNINGSKORT
H

st 10-pack inbjudningskort à 49 kr

VISSELPIPA
st visselpipa à 29 kr

Tel: 0456-14 000

Rita eller förklara på
ett papper ungefär hur
du menar. Rita aldrig
direkt på bilden.
Pris 30 kr

kund@onskefoto.se

I
J
www.onskefoto.se/student

