
Erbjudande till Svenska Taxklubbens Lokalklubbar 
 
 
Svenska Taxklubben har nu möjlighet att erbjuda våra lokalklubbar att köpa Taxklubbens nya 
Rolluper till ett mycket  förmånligt pris. Det är ett ypperligt tillfälle för klubbarna att förnya 
sig med nytt fräscht materiel, samt för att marknadsföra taxen i olika sammanhang. Det är 
totalt tre st Rolluper framtagen och klubbarna har möjlighet att köpa alla tre tillsammans eller 
styckevis.  
Priset SvenskaT axklubben erbjuder lokalklubbarna att köpa dessa för är:  
För beställning av 1 st rollup blir priset 1900:- för beställning av 2 st rollups, blir priset 1805:- 
för den andra Rollupen. = Totalpris 1900:- +  1805:- = 3705:- och beställer man alla tre 
rolluper blir priset 1710:- för den tredje Rollupen.  
Totalpris för alla tre blir 1900:- +  1805:- + 1710:- = 5414:-  
Moms ingår i priset. Pack och Fraktkostnad debiteras lokalklubbarna. 
Svenska Taxklubben fakturerar lokalklubbarna efter tryckning och leverans. 
 
Det ni gör är bara att kryssa i vilken eller vilka rolluper ni ämnar köpa under resp. bilder på 
våra tre rolluper, samt fyller i nedanstående uppgifter vilken lokalklubb som beställer och vart 
dessa skall levereras.  
 

Teknisk info 
Priset på rollups gäller för färdigt digitalt original. 
Mått 85 x 200 cm inklusive praktisk slitstark väska, ställning och bildvåd 
Komplett paket med stativ, automatisk inrullare och bildvåd tryckt på reptåligt, rivstarkt och 
vattenfast material. Konstruktionen är tillverkad i aluminium och väger endast 5 kg! En 
praktisk väska medföljer.  
Fotografer till bilderna på Sv Taxklubbens Rolluper 
Lotta Carlsson, Ann Lindhè, Georgios Panagiotidis, Birgitta Sterner, Susanne Staal-Nielsen, 
Erika Ericsson.  
 
 

 



Beställningslista, var vänlig och fyll i uppgifterna nedan. 
Rollupsen skickas efter tryckning till angiven lokalklubb på nedanstående adress. 
 

Lokalklubb ___________________________ datum _____________ 
 
Leverans till: 
Namn          _______________________________________________ 
 
Adress        _______________________________________________ 
 
                    _______________________________________________ 
 
Tel nr          _______________________________________________ 
 
Mobil          _______________________________________________ 
 
E-post         _______________________________________________  
 
Rollup A. 

 

Rollup B. 

 

Rollup C. 

 
 

Kryssa i nedan vilka Rolluper ni ämnar beställa 
 
Beställning av  
Rollup A 

 Beställning av   
Rollup B 

 Beställning av 
Rollup C 

  

 



Skicka eller maila den ifyllda beställningen till 
 
Birgitta Sterner 
Fjällripevägen 20 
831 62 Östersund 
 
Tel: 063 – 101044 
Mobil: 070 – 525 45 28 
e-post: birgitta.sterner@telia.com  
 

mailto:birgitta.sterner@telia.com

