VÅRA GÅVOKORT
Enkelt att ge – uppskattat att få! Användbara presentkort när man vill ge mottagaren valmöjlighet.
Till exempel som sommarpresent, pensionsgåva, jubileumsgåva, vid besöket, till månadens
anställd och alla andra tillfällen när högkvalitativa gåvor från Orrefors och Kosta Boda uppskattas.

Välj fritt bland ett stort antal artikar
ur vårt sortiment. Samtliga produkter
har ett mervärde jämfört med
rekommenderat butikspris.

4 STEG TILL GLADA MEDARBETARE OCH KUNDER
1
2
3
4

Beställ dina gåvokort
Korten skickas direkt till dig och du behöver bara dela ut dem
Mottagaren väljer sin gåva på: www.glasklart.kostaboda.se
Vi levererar gåvan till en glad mottagare inom 7 arbetsdagar
(inom Sverige)

360 kr exkl. moms. Frakt tillkommer
med 79:– per kort.

GLASKLART

PERSONLIG HÄLSNING PÅ KORTET
Vid köp av minst 50 st Glasklartkort eller Kristallkort kan ni få en
personlig hälsning och logotyp tryckt på kortet till en kostnad av 14 kr/
kort, leveranstid för detta är 5 arbetsdagar efter godkänt korrektur.
Hälsningstext och logotyp lämnas i vektoriserat eps-format.

EGEN HEMSIDA
Vid köp av minst 50 st Glasklartkort eller Kristallklartkort kan ni få en
personlig hälsning på hemsidan som gåvokortsmottagaren kommer in på
vid inloggning med sitt unika kortnummer. Det går även att lägga in bild/
logotyp (som lämnas i jpg-format via e-post). Kostnad för egen hemsida
är 5000 kr.

TRYCKT HÄLSNING

360:-

Hela urvalet för Glasklart 360 kr ser du
på www.glasklart.kostaboda.se
Ange: test360

EXKL. MOMS

14:/ STYCK

HEMSIDA
MED
PERSONLIG
HÄLSNING

LEVERANS OCH SUPPORT
Den valda gåvan levereras inom 7 arbetsdagar (inom Sverige) efter att vi mottagit beställningen.
Vid valet av gåva registreras mottagarens e-postadress varpå ett e-postmeddelande med kollinummer
skickas ut när gåvan är skickad från lagret. På webbsidan som gåvokortsinnehavaren loggar in på finns
en guide som steg för steg förklarar hur en beställning går till, det går även att ringa kundtjänst på 0478345 50 eller skicka e-post till glasklart@orrefors.se

NÄR DU VILL VISA
E XTRA UPPSK ATTNING

LEVERANS TILL UTLANDET
Om du vill ge bort en gåva utanför Sveriges gränser kan vi erbjuda leverans till samtliga EU-länder,
fraktkostnaden är då 270 kr/kort.

SKATTEREGLER FÖR GÅVOR
JULGÅVA är skattefri om värdet inte överstiger 360 kr exkl. moms

GÅVOKORT

Glasklart Exklusiv finns i valörerna 1000 kr, 1500 kr, 2500 kr, 5000 kr exkl. moms.
Frakt tillkommer med 79:– per kort.
Hela urvalet för Glasklart Exklusiv ser du på www.glasklart.kostaboda.se
Ange: test1000 / test1500 / test2500 / test5000

MINNESGÅVA är en gåva av minneskaraktär som lämnas till en varaktigt anställd antingen när den anställde uppnår en viss ålder (t.ex. 50-årsdag) eller
haft en längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 12 000 kr exkl. moms
och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

56

57

ÖVRIGT

JUBILEUMSGÅVA är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års-jubileum. Jubileumsgåvan är skattefri om värdet inte
överstiger 1080 kr exkl. moms.
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