
Gåvokort – Glädjen i att ge



KostaBoda gåvokort är fulladdat med gåvor av väldesignade produkter 
som fyller både hem och liv med ett underlag för att njuta av måltider, 
dryck och gemenskap. 

• Välj valfri valör på gåvokortet.
• Möjlighet att välja valfri produkt eller en kombination av gåvor. 
• Köp till extra gåvor med smidig betallösning.
• Vid valör från 1000:- ingår presentkartong till kortet

Så här fungerar det

• Välj en önskad valör* .
• Besök kostaboda.se/gavokort för att se aktuellt sortiment.
• Inloggningskod för test: Demo!500_OKB
• Möjlighet finns att anpassa ditt gåvokort  med en hälsning 
 eller profilera inlösningsidan.

Glädjen i att ge

QR-kod til www.kostaboda.se/gavokort
* vi rekommenderar att man väljer 
jämna belopp på valör mot slutkund.



Våra gåvokort

Enkelt att ge – uppskattat att få! Användbara gåvokort när man vill ge 
mottagaren en valmöjlighet. Utmärkt som Julgåva, sommarpresent, 
pensionsgåva, jubileumsgåva och till månadens anställd. Med er logotyp 
på inloggningsidan stärker ni både de interna och det externa varumärket 
tillsammans med högkvalitativa produkter ifrån Orrefors & KostaBoda.

4 steg till glada medarbetare och kunder

• Beställ dina gåvokort.
• Korten skickas direkt till er för att delas ut.
• Mottagaren väljer sin gåva på kostaboda.se/gavokort.
• Vi levererar gåvan till en glad mottagare inom 
 7 arbetsdagar (inom Sverige).

Tillägg

• Tryckt hälsning på sleeve till presentkartong  16:-/styck
• Presentkartong gåvokort     39:-/styck
• Profilerad inlösningsida     995:-
• Frakt per kort (inkluderar en frakt vid val av produkt) 79:-



Skatteregler för gåvokort

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 400 kr exkl. moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 
100-års jubileum. Jubilemumsgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 200 
kr exkl. moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till en varaktig 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.

Med fokus på moderna livsstilsprodukter och inspirerande 
konst skapar Kosta Boda glas som gör skillnad. QR-kod til www.kostaboda.se/gavokort


