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R



DET ÄR ENKELT

MOTTAGAREN VÄLJER SJÄLV
Presentkort of Sweden är gåvan för dig som vill ge något där du garanterar att mot-
tagaren blir tillfredsställd och nöjd med sin julklapp. Du ger mottagaren möjligheten 
att välja sin gåva själv.
 
SÅ LÖSER DU IN DITT KORT
Mottagaren får kortet och går in på www.getmygift.se med det presentkortsnummer 
och lösenord som finns på kortet. Som inloggad presenteras en mängd olika gåvor, 
han/hon gör sitt val och fyller i sina uppgifter. Inom två veckor har mottagaren fått 
sin valda gåva. 

LEVERANS
Kostnad för att skicka ut varan är 70 kr/kort (inom Sverige). 
 
SPÅRA DIN FÖRSÄNDELSE
Mottagaren av kortet kan alltid spåra sitt paket på vår hemsida för att se status på 
leveransen samt själv välja vilket utlämningsställe som han eller hon vill ha gåvan 
skickade till. När mottagarens paket har ankommit till utlämningsstället får de ett 
SMS (förutsatt att mobiltelefonnummer har fyllts i) om att paketet finns för uthämt-
ning. Om ej telefonnummer har angivits kommer de att få en avi hem som talar om 
att paketet finns för uthämtning. Det ligger hos utlämningsstället upp till 20 dagar 
och som mest skickas tre stycken påminnelser ut till mottagaren. Paket som ej häm-
tas ut skickas tillbaka till oss.
 



Vi har två olika standardomslag, ett neutralt som passar som gåva året 
runt och ett juligare omslag med julhälsning som är perfekt som julklapp. 

Gåvokortet kommer förpackat i ett exklusivt kuvert. 

GÅVOKORTET

KUVERT

Artnr. PK360 Pris från 360 SEK • Frakt 70 SEK



Vi erbjuder er att själva designa era gåvokort, ni kan som exemplet nedan 
visar, byta bild och skriva en hälsningsfras samt lägga in er logotype. Även 
på hemsidan kan man lägga in en toppbild med en hälsning, det blir då det 

första mottagaren ser vid inlösning av kortet. Ett trevligt och enkelt sätt 
att sätta er egen prägel på upplevelsen. Vi hjälper er givetvis med skisser 

på kort och hemsida.

GÖR UPPLEVELSEN PERSONLIG



 VARUMÄRKEN



 Som mottagare av vårt gåvokort kan du göra valet att skänka din gåva i form av att  
välja ett av våra hjälpkit. Det du väljer skickar vi tillsammans med Human Bridge till  
utsatta områden. Human Bridge insatser är behovsbaserade vilket betyder att de är  

på plats där de behövs allra mest. I nuläget levererar de sändningar till flyktingar som 
befinner sig Irak och Ungern. För övrigt arbetar de även med sändningar till bland  

annat Ukraina där de också finns stora behov på det här området.

Önskar ni som företag att samarbeta med en annan välgörenhetsorganisation  
så kan vi enkelt lösa även det. 

Vad som finns i hjälpkiten varierar utifrån behov. Ovan är de två hjälpkit som vi skickar just nu.

SKÄNK DIN GÅVA

VÄLGÖRENHET



VINGLAS SPIGELAU
Authentis Bordeauxglas i 4-pack. Högkvalitativa 
Bordeauxglas från Spiegelau i Tyskland. En vacker 
glaskropp utformad för att bevara aromerna samt 
att exponera en stor mängd av vinet för syre, vilket 
ytterligare frigör dofter och smaker. 

TERMOS JAVA
Fin kaffetermos i klassisk skandinavisk design med 
raka och rena linjer. Rymmer 1 L.

KÖK & SERVERING

SKÄNK DIN GÅVA

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

ELVISP & KÖKSHANDDUKAR
Enkel elvisp med fem hastigheter och en kraftfull 
motor på 120 Watt. Samt två stycken trendiga köks-
handdukar.

KASTRULL GROSETTO
Stilren och rymlig kastrull i karboniserad aluminium 
som ger en matt-svart snygg finish. Kastrullen har en 
insida belagd med xylan-coating och är uppbyggd på 
en fyra millimeters bottenplatta som fungerar på alla 
olika typer av hällar inklusive induktion. 



KÖK & SERVERING

MARMORBRÄDA & OSTSSET
Marmorbräda med läderband. Använd som serverings-
bräda, dekoration eller som underlag. Tredelat knivset 
för ost.

HERBSET FERULA
Kryddset i fyra delar avsedd för färska kryddor. Kru-
korna är tillverkade i porslin med en emaljerad yta 
och är målade för hand som på så sätt ger krukorna 
effektfulla skiftningar i sin färg.



KÖK & SERVERING

STEKPANNA GROSETTO 
Stekpanna i karboniserad aluminium med mattsvart 
finish. Uppbyggd på en fyra millimeter tjock bot-
tenplatta som tål alla olika typer av hällar inklusive 
induktion. 

CHAMPAGNEGLAS 
Authentis Champagne glas  i 4-pack. Högkvalitativa 
glas från Spiegelau i Tyskland. Rymmer 27cl / glas.



BLENDER
Snygg blender med iskrossfunktion vilket passar 
utmärkt när du skall blanda drinken, smothisen, eller 
annat gott. Blendern har två hastigheter och puls-
funktion. 

SKÄRBRÄDA & SERVERINGSBESTICK
Skärbräda i oljad akacia. Använd som både skär- 
bräda och serveringsbricka. Serveringsbetick i oljad 
akacia med läderdetalj.

KÖK & SERVERING



BRÖDROST
Brödrost med plats för två skivor och centrering av 
brödet så att du kan rosta både tunna och tjocka 
skivor bröd men jämn rostningsgrad. Inbyggt bröd-
ställ så att du kan tina djupfryst bröd. Uppsamling 
för brödsmulor.

KNIVSET KAISER - X50CRMOV15 STEEL
Set med en kockkniv och en skalkniv i högkvalitativt 
tyskt stål som är framtagen för att hålla i många år. 
Knivarna har ett greppvänligt handtag vilket till-
sammans med dess välbalanserade kropp gör den 
skönare och lättare att arbeta med. 

KÖK & SERVERING



DELIPAKET
Ett härligt delikatesspaket innehållande salsina, ka-
nelstång, lakritspulver, inlagda fikon och körsbärs-
marmelad.

FÖRKLÄDE, GRYTVANTE & GRYTLAPP
Robust canvasförkläde med skinnimitationer samt 
en matchande grytlapp och grytvante. 

KÖK & SERVERING



SERVERINGSSKÅL & SALLADSBESTICK
Skål i keramik med fin kontrastkant. Servera sallad 
eller använd som fruktfat. Salladsbestick i guldfinish.

VÅFFELJÄRN

Enkelt Våffeljärn på 900 Watt som gräddar frasiga 
hjärtformade våfflor. Järnet har två indikatorlampor, 
överhettningsskydd för säger användning och Non-
stick beläggning för enkel rengöring. Halkfria fötter. 
Värmeisolerat handtag.

KÖK & SERVERING



DELIPAKET
Ett härligt delikatesspaket innehållande citronolja, 
schalottenlöksvinäger, oliverde samt havssalt.

GRILLPANNA GRYTLAPP
Grillpanna i gjutjärn med ett handtag av trä. Stek-
pannas botten har grillräfflor som ger tydliga och 
fina grillränder när du steker. Grytlapp i slitstark och 
robust cavas. 

KÖK & SERVERING



MUGGAR OCH SKÅLAR PORTO
Fyra stycken vackra muggar och två vackra skå-
lar i keramik. Tillverkade med ett fint mönster som 
hämtat sin inspiration från portugisiska former och 
färger. 

KARAFF & HIGHBALL GLAS I KRISTALL 
Kanna i mönstrat kristallglas tillsammans med sex 
stycken highballglas av kristall.

KÖK & SERVERING



SMOOTHIEMIXER
Smoothie blender med två stycken muggar vardera 
rymmer 500ml. Perfekt för dig som ständigt är på 
språng eller för dig som gör en smoothie till efter 
träningspasset. Mixa din smoothie, sätt på locket 
och ner i träningsväskan så är du redo.

SKÅL OCH SALLADSBESTICK
Rustik och rejäl salladsskål tillsammans med fina 
serveringsbestick. 

KÖK & SERVERING



STEKPANNA BOUGON
Stekpanna i gjutjärn med handtag av trä. Tack vare 
gjutjärnets egenskaper får stekpannan god värme-
fördelningsförmåga över hela dess bottenyta och 
kanter samtidigt som värmen också bibehålls längre 
och på så sätt används optimalt. Strl 28 cm. 

AUTHENTIS CASUAL BORDEAUX
Authentis Casual Bordeaux av Spiegelau är ett tren-
digt vinglas utan fot. Levereras i 4-pack. Storlek: 
Vinglaset rymmer 65 cl, H: 13 cm, Diameter: 9,6 cm

KÖK & SERVERING



KÖK & SERVERING

STAVMIXER & FÖRKLÄDE
Effektiv stavmixer på 200 Watt i välformad och 
cool design. Lätt att rengöra med avtagbar mix-
erstav i värmetålig plast. Samt ett elegant förkläde.

PEPPARKVARN
Exklusiv pepparkvarn med tyskt keramiskt verk för 
matentusiasten. Det högkvalitativa verket i pep-
parkvarnen fungerar till både salt och peppar, ställs 
enkelt in på önskad grovlek och är tack vare materi-
alets egenskaper.



KÖK & SERVERING

KNIVSET NAKIRI
Knivset bestående av två keramiska knivar. En 
santokukniv som lämpar sig för grönsaker samt en 
nakirikniv som är en utmärkt allroundkniv i större 
modell. 

KÖTTKNIVAR & TERMOMETER
Fyra stycken köttknivar i fransk bistrostil samt en 
stektermometer med touchfunktion. 



SÅSKASTRULL GROSETTO
Snygg såskastrull i karboniserad aluminium med 
mattsvart finish. Kastrullen har en insida belagd 
med xylan-coating och är uppbyggd på en fyra 
millimeters bottenplatta som fungerar på alla olika 
typer av hällar inklusive induktion.

KARAFF PORTO
Fin karaff i keramik tillverkade med ett vackert 
krackelerat mönster. Servera dryck i den eller an-
vänd som vas. 

KÖK & SERVERING



HEMINREDNING & DEKORATION

PONCHO ARCTIC
En lyxig poncho i konstpäls som förmedlar känslan 
av att vara äkta. Dess baksida i mjuk velour gör den 
extra härlig att svepa in sig i.

BÄDDSET ASCOT 2-DELS
Lyxigt Percale-bäddset i bomull varav 10 % är 
GOTS-certifierad, ekologisk bomull. Vävt med extra 
tunna och fina garner som bidrar till en härlig känsla 
mot kroppen. Med sina 200 trådar per kvadrattum 
blir materialet ovanligt slätt och därmed mycket 
mjukt mot huden.

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

KUDDE AVON
Stor och snygg dekorationskudde i naturnära kulör. 
Dess generösa storlek gör den härlig att ha i soffan 
men funkar också att ha som sittalternativ när plat-
serna i soffan eller fåtöljerna inte längre räcker till. 

PLÄD BIRDY
Extra mjuk pläd i 500 gsm velvet fur kvalitet. Det är 
en förfining av sherpapläden som har varit mycket 
populär



HEMINREDNING & DEKORATION

LJUSLYKTA HILL
Snygg ljuslykta i metall och glas. Ljuslyktan består 
av en enkel glasbehållare som omsluts av en guld-
färgad  cylinder i mönsterslagen metall

BRICKOR YORK
Två stycken brickor, en stor rund samt en mindre 
bricka för tex. nycklar och små mynt. 

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

LAMPA I KOPPAR

Snygg och trendig ljuskälla ifrån PRHOME. Levereras 
med lampa.

4-DELS BÄDDSET EATON

Högkvalitativt bäddset med en extra tät väv i 100% 
bomull vilket ger en mycket mjuk och sval känsla 
mot huden. 



HEMINREDNING & DEKORATION

STICKAD PLÄD
Stickad pläd i acryl, som ger en mjuk känsla. Deko-
rativ stickning som passar i många miljöer. 

PALL/SIDEBOARD
Snygg pall i metall och trä. Använd antingen som 
sittplats eller som sideboard. 

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

4-DELS BÄDDSET JUNEAU
Högkvalitativt SVANEN-certifierat bäddset. Tillverkad 
av 100% bomull varav 10% GOTS-Certifierad bomull.

KUDDE YORK
Två stora och snygga kuddar i naturnära kulörer. 
Använd som dekoration eller sittkudde då platserna 
i soffan inte räcker till. 



HEMINREDNING & DEKORATION

PLÄD HERRINGBONE & TOFFLOR
Pläd i mjuk 600 gsm akryl som värmer riktigt gott 
om kvällarna tillsammans med mjuka tofflor.

PLÄD HERRINGBONE & LJUSLYKTA
Pläd i mjuk 600 gsm akryl som värmer riktigt gott 
om kvällarna tillsammans med en fin ljuslykta.

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

MARMORBRICKA
Dekorationsbricka i marmor med kant som bepryder 
sin plats med elegans. 

4-DELS BÄDDSET MERCER
Högkvalitativt SVANEN-certifierat bäddset. Tillverkad 
av 100% bomull varav 10% GOTS-Certifierad bomull.



HEMINREDNING & DEKORATION

GLASKUPA YVES & BRICKSET EBRO
En vacker glaskupa kan få en annars inte så iögon-
fallande men ändå vacker dekoration att hamna i 
större fokus. Två stycken kvadratiska brickor i me-
tall som är fina var för sig eller som set. 

4-DELS BÄDDSET HAGIN
Högkvalitativt SVANEN-certifierat bäddset. Tillverkad 
av 100% bomull varav 10% GOTS-Certifierad bomull.



FRITID

RYGGSÄCK CLIFTON
Rymlig ryggsäck i roubus, stentvättad canvas. 

FISKELÅDA
Behändig låda i två plan med två spinnare, två drag, 
metrev, lekande och jigg. Mått 28x16x13 cm.



FRITID

WEEKENDBAG SAIL
Vattentät weekendväska i slitstarkt 500D PVC tar-
paulin. Rymmer 60 L.

TRÄNINGSKIT
Träningsväska i slitstark polyester, träningshandduk 
i mikrofiber samt en vattenflaska i BPA-fri tritan-
plast. 



FRITID

FISKESPÖ 
Ett teleskopset Stingray 210cm spö 10-30g, haspel-
rulle Charter 320 med påspolad lina samt skeddrag. 
Teleskopsetet som tar minimal plats i packningen.

DUFFEL BAG CLIFTON
Väskan är rymlig och passar perfekt att ha till och 
från gymmet, för en weekend eller som handbaga-
ge när du ska ut och resa längre sträckor. 



FRITID

KYLKORG & PICKNICKPLÄD 
En kylkorg med kylfunktion samt en stor picknik-
pläd.

BADLAKAN I EKOLOGISK BOMULL
Två stycken vävda velourbadlakan tillverkade av 
ekologisk bomull med GOTS-certifiering. 



FRITID

SCUBA COMPUTER BACKPACK
Vattentät ryggsäck i slitstarkt 500D PVC tarpaulin. 
Välutrustad med vadderat fack för dator eller tablet 
samt fler bra finesser för en aktiv livsstil. 

GOGGLES
Kvalitets goggles från Bliz som passar perfekt för 
skidåkning eller andra vinteraktiviteter.



FRITID

WEEKENDBAG
Weekendbag i canvas. En genomarbetad konstruk-
tion gör den stabil och enkel att packa i.

SVAMPSET & RYGGSÄCK
Svampset med bok, svamppåse samt svampkniv. 
Kylryggsäck med kylfunktion. 



FRITID

TRÄNINGSKIT
Träningskit med balansbräda, mikrofiberhandduk 
samt vattenflaska i BPA-fri tritanplast. 

GOGGLES
Kvalitets goggles från Bliz som passar perfekt för 
skidåkning eller andra vinteraktiviteter.



FRITID

SOVSÄCK
Kvalitetssovsäck för temperaturer från +5 °C. 

GOLFKIT
Tolv stycken Wilson Tour Velocity golfbollar. Samt 
golfhandske i slitstarkt mikrofiber och syntetskinn.



ACCESSOARER

FLUGA 
Elegant fluga i marinblått från Amanda Christensen, 
färdigknuten. Perfekt för festilga tillfällen.

LÄDERARMBAND KNOT
två stycken boloflätat läderarmband i enkel och 
snygg modell från Grinda. Fästs i ändarna med ett 
spänne i blankt rostfritt stål som också utgör en fin 
detalj på armbandet. Längd: 21 cm.



ACCESSOARER

LÄDERARMBAND FERRAT 
Snyggt armband av fem lätt flätade läderremmar. 
Fäst runt handleden med ett snyggt spänne i rost-
fritt stål med borstad finish. Längd: 21 cm.

LÄDERARMBAND GENT
Exlusivt armband i brunt läder. Flätat av tre remmar 
som slutligen fästs runt handleden med ett enkelt 
och säkert spänne i rostfritt stål. Längd: 21 cm.



ACCESSOARER

ARMBAND PINS
Elegant armring i guldfärgad metall. Lätt böjbart 
som därför passar de flesta handleder. 

HALSDUK
Elegant halsduk i 100% ull ifrån Svenska Amanda 
Christensen. Välj på två färger, olivgrön och blå.



ACCESSOARER

ARMBAND CAP
Smalt och enkelt armband i rosefärg vars spänne 
utgör dess stora detalj. Spännet är en skruvanord-
ning som går igenom armbandet som gör att det 
sitter säkert på handleden och blir en fin detalj. 
Omkrets: 19 cm.

NÄSDUK
En elegant näsduk i siden från Amanda Christensen.



ACCESSOARER

MÖSSA 
Finstickad mössa i grått från Amanda Christensen. 

SKINNBÄLTE
Bälte i genuint brunt läder med silverfärgat spänne. 



ACCESSOARER

HALSBAND SUSAN

HALSBAND TRIXIE



ACCESSOARER

ARMBAND MYSTIC BRACE

ARMBAND SPERO



BADRUM  

FROTTÉSET HILLS
Frottéset i ekologisk odlad 100 % bomull 550 gsm. Både 
certifierad med GOTS samt OEKO-TEX. Bomullen är 
kammad vilket ger en extra mjuk känsla. Setet består av 
två mindre handdukar samt två duschhanddukar. 

2-PACK SAVON DE MARSEILLE 
Två stycken flytande handtvålar från välkända 
Savon de Marseille. Innehåller enbart vegetabiliska 
oljor och naturligt glycerin.

BADRUM



BADRUM

SHAMPOO & BALSAM
Professionellt shampo och balsam från svenska 
Vision Haircare. Rymmer 250ml.

HANDDUKSSET BRITISH INDIA
Ett lyxigt frottéset i fint mönster med två 
duschhanddukar och två handhanddukar framtagna 
i 100 % ekologiskt odlad bomull. 



BADRUM  

MORGONROCK MELANGE
Exklusiv badrock i 280 gsm crystal fleece som du ga-
ranterat vill svepa in dig i en lat helgmorgon eller efter 
en härlig dusch.

TVÅ EXKLUSIVA DOFTLJUS
Exklusivt doftljus i vit och svart cylinder av glas 
med tre vekar. Brinntid 30 h.

BADRUM



BADRUM

HANDDUKSSET
Frottéset i ekologisk odlad bomull 100 % 500 
gsm, både certifierad med GOTS samt OEKO-TEX. 
Setet består av två mindre handdukar samt två 
duschhanddukar. 

FROTTÉBADLAKAN & TVÅL 
En lyxig frottéhandduk i 550 gsm kammad öglefrot-
té i 100 % ekologiskt odlad bomull. Strl. 65x135cm. 
Kommer tillsammans med en flytande hand-och 
kroppstvål i pumpflaska av Pet. Tillverkad enligt 
Savon de Marseilles traditionella recept.



BADRUM  

NECESSÄR & RESESET
Rymlig necessär i robust canvas. Reseset med 50 ml 
härlig löddrande duschgel, 30 ml mjukgörande hand-
kräm samt 30 ml fuktgivande body lotion.

4-PACK HANDDUKAR & HANDKRÄM
Fyra stycken gästhanddukar i 500 gsm kammad 
öglefrotté i 100% ekologisk bomull. Strl. 50x70cm. 
Samt en handkräm som gör dina händer silkeslena. 

ELEKTRONIK



ELEKTRONIK

ÅNGSTRYKJÄRN MOTION EDBT800 
Ångstrykjärn, rostfritt stål fotplatta, 800 W, röd 
passion

OVER-EAR HÖRLUR TDK
Over-Ear hörlur med in-line mikrofon och fjärrkon-
troll för telefonsamtal, låtval och volym. Designad 
med ultra bekväma öronkåpor. ST170 hörlurarna 
levererar ett rikt akustiska ljud för en överlägsen 
ljudupplevelse. 40mm dynamiska element. Guldplä-
terad 3.5mm kontakt. 



ELEKTRONIK

KOSS HÖRURAR
Fullt täckande hörlurar med låg vikt och robust kon-
struktion. Med den naturliga ”D-profilen” som härmar 
formen på örat med asymmetrisk skum som gradvis 
ökar densiteten för att balansera trycket mot örat. 
Detta resulterar i en perfekt akusttisk tätning och en 
balanserad komfort. Mikrofon på kabeln som styrs av 
knapptryckning på kabeln. 

IN-EAR HÖRLURAR BOLT
Trendiga hörlurar i vitt och guld med mycket bra 
ljud. Platt sladd ger lurarna en extra exklusiv detalj. 
Ligger packade i ett snyggt fodral med fyra stycken 
extra gummiproppar. Kompatibel med allt som finns 
på markanden.

ELEKTRONIK



BLUETOOTH SPEAKER SPACE
En portabel högtalare som du laddar upp för att sedan 
kunna njuta av musik, radio eller podcast, vart du vill. 
Har ett klart ljud med bra tryck. Finns i rosa, blå och 
svart. Strl. 8x5 cm

ELEKTRONIK

POWERBANK VITAMIN E 8000
Kraftfull CE-märkt Powerbank på hela 8000 MaH.



UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER

MÅBRA EN SKÖN BEHANDLING 
En kostnadsfri måbrabehandling på någon av de ca 
150 kontrakterade salongerna och klinikerna runt om 
i Sverige. Typ av behandling varierar mellan de olika 
salongerna/klinikern men de vanligaste är massage, 
ansiktsbehandling och klippning. Premien är giltig ca 
12 månader från kampanjstart. Det framgår tydligt på 
kampanjsidan vilka behandlingar respektive salong/
klinik erbjuder www.customer.se/mabra 

HERRGÅRDSÖVERNATTNING
Kostnadsfri övernattning på hotell för två personer i 
dubbelrum. En variation av genuina herrgårdshotell 
och hotell i vackra landskapsmiljöer med utsökta 
kök runt om i Sverige. Premien är giltig i ca 12 må-
nader från kampanjstart. Kunden förbinder sig att 
äta frukost och middag på hotellet. Kostnaden för 
middagspaket avser frukost och middag och är per 
person och natt vid vistelsen. Kostnaden för mid-
dagspaket varierar beroende på hotell, se listning 
av hotell och nivå på middagsavgift på www.custo-
mer.se/avkoppling 

UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER



UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER

NÖJESHÄFTE X2
Två Nöjeshäften som  innehåller 50 kuponger med 
fri entré för 1 person vardera till olika besöksattrak-
tioner runt om i Sverige (och Danmark). Djurparker, 
nöjesparker, science centers, lekland, muséer och 
vattenland är exempel på vad som bjuds. Premien 
är giltig under hela 2016. Läs mer på www.customer.
se/nojeshaftet 

SÅ KAN DET LÅTA SCHLAGER
Roligt musikfrågespel, där alla får ”skråla  som 
Carola”, humma, nynna och svara på schlagerfrågor. 
Familj/Partyspel från 15 år, Speltid: ca 30-40 min. 
Antal spelare: 4-8 spelare i lag.



UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER

MED ANDRA ORD EXPERT
Den här versionen av Med Andra Ord innehåller mer 
eller mindre avancerade ord. Beskriv samma sak, 
med andra ord. För dig som gillar utmaningar!

MEDA ANDRA ORD KÄNDIS
Den här versionen av Med Andra Ord innehåller mer 
eller mindre avancerade ord. Beskriv samma sak, 
med andra ord. För dig som gillar utmaningar! 

UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER



UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER

VAD RITAR PICASSO?
På 45 sekunder ska du gissa rätt på så många av 
hans teckningar som möjligt. Men när hans ”ri-
tar-stress” får en stekpanna att se ut som ett ping 
pong racket, en sol att se ut som ett stekt ägg, eller 
när hans kanelbulle ser ut som en hundlort! Då är 
det lätt att ni bryter samman av skratt! 

12 VECKORS ABONNEMANG READLY
Fem stycken enheter per hushåll har möjlighet att 
använda värdekoden. När värdekoden blivit akti-
verad då startar veckorna ticka nedåt. De finns i 
dagsläget ett utbud på 30.000 st tidningar och det 
kommer flera nyheter varje dag. Användaren har 
tillgång till hela sortimentet i tolv veckor.
Går att använda på alla mobila enheter.



MEDIA

ELLE
Tidningsprenumeration. 7 nummer.

2 MÅNADERS ABONNEMANG STORYTEL
Storytel är en digital abonnemangstjänst som 
strömmar ljudböcker till din mobiltelefon. Du laddar 
hem en app till din telefon (iPhone och Android) 
och startar ett abonnemang. Böckerna strömmas i 
formatet mp3 och det går att lägga dem i offlinelä-
ge så att man kan lyssna även utan telefontäckning. 

MEDIA
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FISKEJOURNALEN
Tidningsprenumeration. 6 nummer. 

ANTIK & AUKTION
Tidningsprenumeration. 6 nummer.



MEDIA

ELLE MAT & VIN
Tidningsprenumeration. 6 nummer.

MÄSTAR KRYSS
Tidningsprenumeration. 8 nummer.

MEDIA



MEDIA

TRÄDGÅRD
Tidningsprenumeration. 8 nummer.

HÄNT EXTRA
Tidningsprenumeration. 20 nummer.



MEDIA

CAFÉ
Tidningsprenumeration. 6 nummer.

SVENSK DAMTIDNING
Tidningsprenumeration. 14 nummer.

MEDIA



MEDIA

FEMINA
Tidningsprenumeration. 7 nummer.

Vi reserverar oss för att varor presenterade i denna folder kan ta slut. 
Om en vara tar slut så försöker vi att ersätta dessa med likvärdiga produkter. 

ALLERS
Tidningsprenumeration. 14 nummer.



www.presentkortofsweden.se


