idrottsfoto.com
B e s t ä l l n i n g s b l a n k e t t / P O ST l e v e r a n s
O B S ! O F U LLS TÄNDI G T I F YLLD BL A N K ETT P R O D U C ER A S E J. TE X TA TYDLI G T.
Bildnummer

*Obligatoriska uppgifter

Lag*

Förening*
Spelarens namn*

Ifylles av fotografen

Beställarens namn*
(eller myndig spelare)

Beställarens adress*
(folkbokföringsadress)

Beställarens
postnr/ort*
Beställarens persnr*
Beställarens
e-mail*

Telefonnummer:

-

(eller myndig spelare)

För att vi ska kunna komma i kontakt med er ifall något saknas eller är otydligt på beställningsblanketten, samt för information och erbjudanden.

Beställarens underskrift*

Datum:

(eller myndig spelare)

Kryssa för de alternativ ni vill beställa
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

”Idrottstavlan” med
lag- och individuell bild
i bildmontage med ram
30x42 cm
Pris 435:-

Lagbild med text, 21x30 cm
+ individuell bild
2 st 10x15 cm
1 st 15x20 cm
Pris 285:-

Lag- och individuell
bild i bildmontage
utan ram
21x30 cm
Pris 275:-

Alternativ 4

Alternativ 5

Alternativ 6

Lagbild med text
21x30 cm
Pris 150:-

Individuell bild
21x30 cm
Pris 150:-

Individuell bildmodul
2 st 10x15 cm
1 st 15x20 cm
Pris 185:-

Samlarbilder av högsta kvalitet, levereras i en designad ask.
OBS! Texta tydligt. Som du skriver blir det på bilderna.
Otydligt ifyllda blanketter produceras ej.
*Obligatoriska uppgifter

Samlarbilder
63x88 mm
Pris 375:- / 25 st

Förnamn*
Efternamn*
Smeknamn:
Lag (t.ex F09)*

Ålder*

Tröjnummer*

Längd*

Vikt:

Spelarposition 1st*

Favoritspelare 1st
(Max 25 tecken)

E-mailadress:
Mobilnr:

VIKTIG INFORMATION
Detta erbjudande gäller endast vid fototillfället. Denna beställningsblankett skall lämnas ifylld till fotografen vid fotograferingen. Expeditionsavgift på 45:- tillkommer för beställningar som
inkommer efter fototillfället. All leverans sker per post hem till beställaren och till påseende med 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten börjar gälla fr. om att du mottar din beställning.

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela Idrottsfoto via epost/telefon/webbformulär om ditt beslut att frånträda avtalet. Inom 14 dagar fr o m nyttjandet av ångerrätten ska beställningen returneras till Idrottsfoto. Du frankerar själv returförsändelsen. Vid en eventuell tvist rörande dessa villkor eller din beställning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få
tvisten prövad. Bilderna tillhör Idrott&Reklamfoto AB tills full betalning har erlagts. Måste vi påminna om betalning tillkommer påminnelseavgift á 60 kr. Idrott&Reklamfoto AB förbehåller sig rätten
att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter eller som har betalningsanmärkningar. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen
i syfte att administrera hanteringen av din beställning, betalning av din beställning och leverans av din beställning. Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt, få information om vilka
personuppgifter vi behandlar om dig samt att få personuppgifter rättade. Idrott&Reklamfoto AB reserverar sig för eventuella tryckfel. Priserna gäller 180101-180830.
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