
VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT  

GOD JUL - 2017  
JULPRESENTER TILL KUNDER OCH ANSTÄLLDA

PASSION  -  220 kr  
Choklad Tryffel med Champagne 100 g.  
Himmelsk marmelad Hallon & Passion från Börslycke 
Gård 235 g.  

Fröknäcke på råg och dinkelmjöl 200 g.  
Levereras i cellofan presentförpackning.

SALT & PEPPAR  -  275 kr  
Franskt havssalt på kvarn 335 g.  
Peppar Mix på kvarn, Nicolas Vahé 140 g.  
 

OLIVOLJA & BALSAMICO  -  195 kr  
Olivolja med basilika, Nicolas Vahé 25 cl.  
Balsamico Di Modena, Nicolas Vahé 25 cl.  
Båda lev. med kanelknyte på ekplatta i cellofan.

DELIKATESS  -  450 kr  
Julkaffe gourmet, Johan & Nyström 250 g.  
Marmelad Hallon Passion från Börslycke Gård 235 g.  
Emmas delikatesskorpor Hallon Vanilj 200 g.  
Vinägrett hallon, Nicolas Vahé 25 cl.  
Lyxig mintchoklad, Thorntons  105 g.  
Hasselnötter doppade i choklad.  
Levereras i korg med träull och inslagen i cellofan 
presentförpackning.

 

Snart är julen här!  
 
Snart är julen åter här och på Auntie i 
Tullinge har vi samlat ett unikt utbud 
av delikata julklappserbjudanden. Vår 
tanke är att du snabbt och smidigt kan 
beställa goda julklappar till kunder, 
partners och anställda som du vill 
tacka för året som gått och önska en 
riktigt God Jul.   
 
 
Alla priser är inklusive moms och gäller så 
långt lagret räcker, dock längst t.o.m. den 
31 december 2017 

Beställningsblankett på nästa sida



Beställningsblankett 
Priserna är inklusive moms och gäller så långt lagret räcker. 

Salt & Peppar   275 :-     Antal: ………. 

Olivolja & Balsamico  195 :-     Antal: ………. 

Delikatess   450 :-     Antal: ………. 

Passion   220 :-     Antal: ………. 

För att kunna garantera leverans innan julhelgen vill vi ha din beställning senast den 1 december.  
Även andra julklappar paketeras enligt önskemål och offert. Kontakta Auntie för mer information. 

Jag vill hämta varorna i  Auntie-butiken på Tullinge Torg.      Datum:  …….…  december 2017  

Jag vill få varorna levererade. Ange önskad vecka (49, 50 eller 51 )  
Vi kontaktar er för överenskommelse om dag och tid.   Vecka:  ……….   
Leveranskostnad: 200 kr inom Tullinge. 400 kr inom Stockholm. 

Företag: ………………………………………………………… Kontaktperson: …………………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………. 

Postadress: ……………………………………………………. Postnr: ……………………………………………………………… 

Organisationsnr: ……………………………………………. Telefon: …………………………………………………………….  

Eposta eller skicka beställningen till: 

Auntie inredning & presenter 
Nyängsvägen 3  
146 30 Tullinge 

Telefon: 076 - 320 01 10 

E-mail: info@auntie.se 


