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OBS!  OFULLSTÄNDIGT IFYLLD BLANKETT PRODUCERAS EJ.  TEXTA TYDLIGT. 

Detta erbjudande gäller endast vid fototillfället. Blanketten skall lämnas ifylld till fotografen vid fotograferingen. Expeditionsavgift på 45:- tillkommer för beställningar 
som inkommer efter fototillfället. Vi levererar bara beställningar inom Sverige. All leverans sker per post hem till beställaren och till påseende med 14 dagars ångerrätt. 
Ångerrätten börjar gälla fr o m att du tar emot din beställning. Vill du utöva ångerrätten ska du meddela Idrottsfoto ditt beslut att frånträda avtalet. Inom 14 dagar fr o m nyttjandet av ång-
errätten ska beställningen returneras till Idrottsfoto. Du frankerar själv returen. Betalningsvillkor 20 dagar, fullständiga villkor hittar du på vår hemsida. Dina personuppgifter kommer att behandlas 
enligt GDPR, läs mer på gdpr.idrottsfoto.com. Idrottsfoto reserverar sig för eventuella tryckfel. Priserna gäller 190901-200131.
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•  VIKTIG INFORMATION  •  BESTÄLLNINGSBLANKETT   •  POSTLEVERANS  •

MARKERA DE ALTERNATIV MED ANTALET NI VILL BESTÄLLA

ALTERNATIV 1
Idrottstavlan 
Lag- och individuell bild 
i bildmontage med ram  
30x42 cm
Pris 465:-/st.

ANTAL ST.          

ALTERNATIV 2
Lagbild med text + 
individuell bild 
1 st lagbild, 21X30 cm 
2 st 10x15 cm
1 st 15x20 cm
Pris 295:-/st.

ANTAL ST.          

ALTERNATIV 3
Lag- och individuell bild
i bildmontage utan ram 
21x30 cm
Pris 285:-/st.

ANTAL ST.          

ALTERNATIV 4
Lagbild med text 
21x30 cm
Pris 160:-/st.

ANTAL ST.          

ALTERNATIV 5
Individuell bild 
21x30 cm
Pris 160:-/st.

ANTAL ST.          

ALTERNATIV 6
Individuell bildmodul
2 st 10x15 cm
1 st 15x20 cm
Pris 195:-/st.

ANTAL ST.          

Personliga samlarbilder med spelarens personliga info. 
Samlarbilderna är av högsta kvalitet och levereras i en 
designad ask. OBS! Texta tydligt. Som du skriver blir
det på bilderna. Otydligt ifyllda blanketter produceras ej. 

Förnamn

Efternamn

Smeknamn  

Spelarposition

Favoritspelare

E-postadress

Lag (t.ex F09)

LängdTröjnummer Ålder Vikt

Mobilnummer

*Obligatoriska uppgifter

Lag*

Förening*

(eller myndig spelare)Beställarens persnr*

(eller myndig spelare) DatumBeställarens underskrift*

Telefonnummer

Spelarens namn*

Beställarens namn* (eller myndig spelare)

För vår kontakt med er ifall något saknas eller är otydligt på beställningsblankettenBeställarens e-post*

Fylls i av fotografen

Bildnummer

SAMLARBILDER

Pris 390:- / 25 st
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