Semlor till medarbetare och kunder brukar vara en mycket uppskattad överraskning på fettisdagen. Vid
förbeställning nedan garanterar vi tillgången och erbjuder dessutom mängdrabatter om ni köper många!

Vid beställning av 25st semlor bjuder vi på leverans !
Om Ni inte behöver leverans eller inte beställer så många, -förbeställ ändå... Era semlor finns då packade
och klara när Ni kommer till oss för att hämta dem!
Skriv ut, fyll i & maila sedan en scannad kopia till magnus@lindsbageri.se. Har du inte möjlighet att scanna
kan du skicka motsvarande information i ett mail eller lämna in lappen på något av våra konditorier.

Semlor , beställs senast 15/2 kl. 12.00 för leverans på fettisdagen
Antal "vanliga" vetesemlor (med mandelmassa):________st, med vaniljkräm:________st
(pris/st, ex. moms: 1-24st 26,79 25-49st 21,43 50-99st 19,64 100-199st 17,86
Specialsemlor 32,14

Laktosfri antal:_______

200st- 15,18 )

Glutenfri antal:_______ Gluten & laktosfri antal:_______

annat:___________________________________________________________________________________

Semlekuponger

(leveranstid 2-3 dagar)

Perfekt att ge bort, till kunder eller medarbetare som inte är på plats.
Kupongen ser ut som en semla och gäller som betalning för 1st vetesemla
på våra enheter (adresser, se nedan) fram till påsk ("take away" el. servering).
(pris/st, ex. moms: 10st(minsta antal)-24st 26,79
250st-24,11

25-249st 25

Beställt antal:_________st

Hämtas eller levereras: (Kryssa i var ni vill hämta eller om utkörning önskas så kryssa i rutan längst till höger)
Bageributik
Café Gyllen
Linds city
Linds Ryd
US N.entré
US O-hus
leverans*

*adress/kontaktpers./tel.nr för ev. leverans: ______________________________________________________________
(för leverans vid beställning av färre än 25st semlor tillkommer 142,90kr, vid beställning av färre än 25st semledebiteras verklig portokostnad)

Datum:

16/2

annan dag:___________

Betalning:

faktura (*vg. fyll i uppgifter nedan)

Tid för hämtning/leverans: (senast) kl.__________
kontant/kort (12% moms tillkommer på priser ovan)

Beställare:________________________ ref/märkning:___________________ tel.nr:_____________________
adress (vid fakturering) ______________________________________________________________________
ev. ref/märkning el. övrig info: ________________________________________________________________
Bekräftelse:

mail:_______________________@_________________________ (eller) -tel:_______________
(vi bekräftar mottagen beställning via mail eller telefon, ev ändringar efter gjord beställning tar vi gärna emot på mail)

