
Bjud medarbetare och kunder på bio!

c  20 st à 71 kr

c  50 st à 68 kr

c  200 st à 64 kr

c  400 st à 61 kr

c  Annat antal________

c  30 st  à 69 kr

c  100 st à 66 kr

c  300 st à 63 kr

c  1000 st à 58 kr

c   Jag vill göra kvällen komplett och   
 beställer även menybiljetter.

Antal ________ x 37 kr exkl. moms (12 %)

c   En avkopplande stund 
 till en trevlig film!

c Ja, jag vill ha ett kuvert/biljettpar utan extra kostnad

c Nej, jag behöver inga kuvert till biljetterna

c   God Jul &  
 Gott Nytt År!

c   Lycka till!

c   Tack, 
 för att du ställer upp!

c   Ett par trevliga timmar
 i biomörkret!

c   Förlåt oss, här kommer 
 plåster på såren.

c   Jag skriver en egen hälsning:

Välj antal biobiljetter1. 

Hälsningsfras3. 

Bjud på en helkväll!2. 

Minsta beställning är 20 biljetter.  
För beställning över 1000 st – begär offert.  
Alla priser exkl. moms 6 %. 

Personlig hälsning ingår alltid, oavsett beställt antal biljetter.  
Dock går det bara att ha en hälsning/beställning. På menybiljetten finns ingen personlig hälsning. 

Max 4 rader. Max 25 tecken/rad (inkl mellanrum). 

Minsta beställning är 20 menybiljetter. Menybiljet-
ter kostar 37 kr/st exkl. moms 12 % oavsett antalet 
biobiljetter.
 
Beställs enbart i samband med Grands biobiljetter. 

Menybiljetten ger besökaren en mellanpopcorn och 
en läsk (0,2-0,5 liter). 
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c   Jag e-postar loggan till foretag@grandbio.net  
 i något av följande format: eps, tif, pdf eller psd  
 i minst 300 dpi och minst 2 cm hög.

c   Grand Bio har sedan tidigare vår logotyp.  
 Jag vill att ni använder den.

Egen logotyp4. Skriv under5. 
Logotyp ingår om du beställer minst 200 st biljetter. 
Vid beställning av färre tillkommer en startkostnad 
med 100 kr exkl. moms. Har vi redan er logotyp ingår 
tryck oavsett beställt antal. 

Logotypen ingår inte på menybiljetterna.

Skriv ut denna blankett och lämna i kassan, eller fyll i direkt och e-posta, 
besök vår hemsida för att beställa eller ring oss dagtid på 0454-57 38 12. 

För köpinformation, vänd på blanketten eller läs den på vår hemsida www.grandbio.net/foretag.  
Företagsbiljetterna gäller i ett helt år och bara på Grand Bio i Olofström. För 3D-visning tillkommer särskilt  
tillägg för kunden att betala i kassan, fn 20 kr. Biljetterna skickas mot faktura eller postförskott.  
Fraktavgift på 60 kr exkl moms tillkommer. Biljetterna återlöses ej. Ingen vidareförsäljning.  
Priserna gäller per den 10/11 2012.
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Företag
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Köpvillkor och leverans
Betalningsvillkor:  15 dagar netto
  postförskott
  förskottsinbetalning
Fraktavgift: 60 kr exkl moms 
  (ev tillägg vid speciella lösningar)
Hanteringsavgift:  0 kr
Faktureringsavgift:  0 kr
Fakturering sker efter sedvanlig kreditbedömning.

Vi levererar Biobiljetterna med 
företagspaket dvs Posten kör ut 
dem till ditt företag. Vi är därför 
intresserade att få information 
om leveransadress i form av 
besöksadress då boxnummer 
inte fungerar för företagspaket. 
Anges inget annat levererar vi 
fakturan med Biobiljetterna. Vi 
levererar normalt inom 5 arbets-
dagar.

När leveransen är kvitterad och 
mottagen av kund åligger det 
kunden att så snart som möjligt 
kontrollera Biobiljetter och ev 
menybiljetter samt faktura för 
eventuella felaktigheter.

Biobiljetterna gäller i ett helt år. 
Ingen återlösen eller returätt. 
Ingen vidareförsäljning av Bio- 
eller Menybiljetter är tillåten.

Biobiljetten gäller i utbyte mot en 
biobiljett till ordinarie föreställ-
ning. För 3D-visning tillkommer 
ett särskilt tillägg på fn 20 kr.

Biobiljetterna gäller bara på 
Grand i Olosftröm. 

Priser
Antal  Pris/st
20  71 kr
30  69 kr
50  68 kr
100  66 kr
200  64 kr
300  63 kr
400  61 kr
1000  58 kr

Priserna gäller per den  
10/11 2012

Önskas ett mindre antal än 20 
biljetter föreslår vi våra bio-
checkar.

Vid högre antal biljetter,  
kontakta oss för offert;  
tel 0454-57 38 12.
I priset ingår: Personlig hälsning 
på biljetten och Presentkuvert/
biljettpar (om du önskar detta).

Loggan trycks bara i svart.
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