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Över 100 härliga val!

Här har Delicard samlat det bästa inom delikatesser, köksredskap, design,  
friluftsprylar och verktyg. Plus prenumerationer, välgörenhet och upplevelser. 

Sortimentet i de olika valörerna är samma, det som skiljer sig är  
antalet val av gåvor som mottagaren får lov att göra. 

allXmas gåvokort för alla 
smaker och tillfällen! 

Med allXmas gåvokort i samarbete Delicard behöver du inte veta exakt vad du  
ska ge bort. Så länge som det handlar om delikatesser, snygg design, 

teknikprylar och smarta redskap är Delicard ett säkert kort. Du väljer gåvokort  
och mottagaren väljer själv sin gåva.

Priserna gäller t o m 2022.08.31. Klimatkompenserad gåvofrakt 79 kr/kort samt moms (25%) tillkommer. 
Korten gäller för leverans inom Sverige och är giltiga t o m 2023.01.31.

Gåvokort allXmas vit, 1 gåva
Art nr 82200193

Pris 399 kr

Gåvokort allXmas röd, 4 gåvor
Art nr 82200196

Pris 999 kr

Gåvokort allXmas grön, 3 gåvor
Art nr 82200195

Pris 799 kr

Gåvokort allXmas beige, 2 gåvor
Art nr 82200194

Pris 599 kr



Så här fungerar det.

KÖP GÅVOKORT

LÖS IN GÅVOKORT

VÄLJ GÅVOKORT
 

Gåvokorten finns i 4 olika prisklasser med olika 
antal val för mottagaren. Köpta gåvokort kan 

alltid returneras inom giltighetstiden.

GÖR KORTET PERSONLIGT
 

Lägg till en hälsning och lägg in en logotyp/bild. 
Extra fina kuvert finns att välja till alla kort.

VÄLJ LEVERANSMETOD
 

Du kan få alla kort levererade till dig eller skick -
ade hem till respektive mottagare. Vill du att vi 

mejlar gåvokorten ordnar vi det också!

VÄLJ DIN GÅVA
 

Gå in på delicard.se och lös in ditt kort genom 
att skriva in kortnumret. Välj bland allt fint  

du ser.

BESTÄLL LEVERANS
 

Mindre paket skickas som varubrev, ingen le -
veransdag behöver väljas. Andra paket kommer 
till närmaste utlämningsställe och delikatesser 

levereras till dörren.

PACKA UPP!
 

Vi hoppas du blir riktigt nöjd med din gåva!

@
1 32

1 32

Den s k coronagåvan
 

Möjligheten för en arbetsgivare att skattefritt ge sin  
personal en gåva utöver julgåva har förlängts till och  
med den 31/12-2021. Det betyder att det är fritt fram  
att ge bort en gåva värd 2 000 kr/anställd (inkl moms).

Julgåva
 

Skattegränsen för julgåvor har höjts. Nu kan du som 
arbetsgivare skattefritt önska dina medarbetare  
God Jul med en gåva värd 500 kr/anställd (inkl moms).

www.kontorsvaruhuset.se
Skolgatan 6, 273 34 Tomelilla
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