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VALÖRER.
alla lika skattebefriade.

För att se det aktuella sortimentet gå till
www.inlosen.summercard.se och knappa in inlösenkoden 

DEMO220 - DEMO360 - DEMO500 - DEMO800

220 360
500 800

Med starka varumärken  
& något för alla! 
Ett av Summercards många styrkor är den bredd av 

starka internationella varumärken som utgör basen 

i vårt produktutbud. Med ett unikt samarbete med 

Stadsmissionen förstärker vi utbudet ytterligare och 

resultatet blir ett fantastiskt gåvokort som gör mot-

tagaren nöjd och glad. Vår skickliga kundtjänst borgar 

för trygg och säker leverans och finns också tillhands 

för att hjälpa alla kortmottagare med eventuella 

frågor och problem.

Personligt anpassat kort
När du köper 50 st kort eller fler kan vi hjälpa dig att 

göra ditt kort mer personligt med hjälp av bilder, 

hälsningar och/eller logotyper. Vi behöver dina bilder i 

jpg-format  (300 dpi) och  logotyper i vektoriserat eps-

format. Pris för personligt kort i 4-färg är 16 kr/kort.

Egen hälsning på hemsida 
Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi erbjuda en anpas-

sad webbsida med personlig hälsningsfras, bilder 

och/eller logotyp. Vi behöver dina bilder i jpg-format 

och logotyper i vektoriserat eps-format. Pris för egen 

hälsning på hemsida är 995 kr.

Helt egen hemsida 
Nyhet för i år är att man kan få hela hemsidan an-

passad till den egna grafiska profilen. Pris för egen 

hemsida är 5000 kr.

Leverans och support
Den valda gåvan levereras inom 7 arbetsdagar efter 

mottagen beställning. 

Beställaren får ett e-postmeddelande med försän-

delsens kollinummer så snart gåvan lämnat vårt lager. 

Vår kundtjänst hjälper gärna till med eventuella frågor 

och nås på support@summercard.se eller 031-712 89 70.

Summercard via e-post
Med Summercard E-post skickar vi gåvokort via e-post 

till mottagaren på bara några sekunder. Ett snabbt, 

säkert och miljövänligt alternativ.

Utskick av Summercard
V i  h j ä l p e r  g ä r n a  t i l l  a t t  s ä n d a  u t  g åv o  - 

korten per post om ni vill. Kuvert, kuvertering, adress-

ering och porto ingår i tjänsten. Skicka in er lista, som 

ni får av oss på förfrågan, så hjälper vi er. 

Pris: 10 kr / gåvokort.

SummercardVarför
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V A L Ö R
220

För att se det aktuella sortimentet gå 
till www.inlosen.summercard.se och 

knappa in inlösenkoden
DEMO220 
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V A L Ö R
360

För att se det aktuella sortimentet gå 
till www.inlosen.summercard.se och 

knappa in inlösenkoden
DEMO360
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V A L Ö R
500

För att se det aktuella sortimentet gå 
till www.inlosen.summercard.se och 

knappa in inlösenkoden
DEMO500
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V A L Ö R
800

För att se det aktuella sortimentet gå 
till www.inlosen.summercard.se och 

knappa in inlösenkoden
DEMO800
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Vi har ett brett sortiment över alla valörer med produkter att välja mellan. De produkter som visas på 

www.inlosen.summercard.se finns på lager. Tar en produkt slut så ersätts den på sidan med en ny. 

Vi ser till att det finns produkter som tilltalar alla, oavsett kön, ålder och intresse. 

“Summercard är lätt att distribuera
och lätt att lösa in” 

M A R K N A D E N S  B Ä S T A  L O G I S T I K L Ö S N I N G !

1. 2. 3. 4.
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PRISLISTA

2021

Artikel Artikelnummer Pris

Summercard 220 435012-SC-220 220:- + 79:-  frakt

Summercard 360 435012-SC-360 360:- + 79:-  frakt

Summercard 500 435012-SC-500 500:- + 79:-  frak

Summercard 800 435012-SC-800 800:- + 79:-  frak

E-post 220 435012-EPSC-220 220:- + 79:-  frakt

E-post 360 435012-EPSC-360 360:- + 79:-  frakt

E-post 500 435012-EPSC-500 500:- + 79:-  frakt

E-post 800 435012-EPSC-800 800:- + 79:-  frakt

Personligt kort 435010-00-0 16:-/kort 
minimum 50 kort

Personlig Hälsning  
Hemsida

435009-00-0 995

Video hälsning 435016-00-0 Ingår i ovan.
995:-  vid bara video hälsning

Helt egen Hemsida  
Egen domän

435011-00-0 5000

Summercard

Vi kan nu erbjuda att skicka gåvokortet som e-post eller som sms direkt till mottagaren. 
Det enda vi behöver är en excellista med epostadresser eller mobilnummer till 

mottagarna så löser vi resten. Ni kan givetvis även skicka med en hälsning!

Vaför inte spara på miljön och skicka ett 
digitalt gåvokort?
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S U M M E R C A R D . S E

ger dig 20% på 
Kosta Boda Art Hotel  

Innehavare av ett Summercard erbjuds 20 % billigare boende på 
Kosta Boda Art Hotel. Detta unika hotell i de småländska 

skogarna utlovar med glaskonst, spa och 
mat en upplevelse utöver det vanliga.

* Reservation för eventuella tryckfel

CSR (CORPORATE SO-
CIAL RESPONSIBILITY)
Världen står inför många utmaningar som 
ingen kan lösa på egen hand. Vi måste 
hjälpas åt att ta ansvar och försöka bidra 
till att världen blir en bra plats. Vi arbetar 
med miljö och etik under begreppet CSR 
(Corporate Social
Responsibility).

Hållbara produkter
Vi tror på klassisk design och bra kvalitet 
– ett koncept som aldrig blir omodernt. 
Vi låter dig välja din favoritgåva på egen 
hand. Då blir det en produkt som du 
verkligen vill ha och kommer
använda, så att vi minimerar onödig 
konsumtion och förbrukning av jordens 
resurser.

Det är viktigt att våra produkter är säkra 
och fria från förbjudna ämnen. Alla våra 
leverantörer måste följa de krav och lagar 
som gäller för kemikalier i varor. Vi gör 
även stickprovskontroller
för att säkerställa att kraven följs.
Vissa av produkterna är miljömärkta 
och rättvisemärkta. Det syns genom 
de symboler som visas i anslutning till 
produkten. 

Dessa produkter har uppfyllt särskilt 
hårda hållbarhetskrav t.ex.
att inga bekämpningsmedel använts i 
bomullsodlingen. Du kan även välja att 
skänka en produkt genom Human Bridge 
eller Sveriges Stadsmissionertill bättre 
behövande.

Vilka krav ställer vi på 
leverantörens arbetsvillkor?
Våra gåvokort använder den upp-
förandekod som tillämpas av BSCI 
(Business Social Compliance Initiative). 
Den ställer bland annat krav på mini-
milön, reglerad arbetstid och att inget 
barnarbete får förekomma. Som medlem 
i BSCI vill vi också att leverantörer ska bli 
granskade i oberoende kontroller. Det är
en kvalitetssäkring för oss, våra leveran-
törer och för dig. 

En BSCI-rapport är inget certifi kat. Det 
är ett verktyg för att kunna övervaka och 
följa upp produktionen på ett systematiskt 
sätt. 
Även den bästa leverantören kan ha bris-
ter och då måste det fi nnas ett system 
för att upptäcka och åtgärda problemen. 
BSCI är också ett bra sätt för oss företag 
att samarbeta.

New Wave Group har undertecknat 
Bangladesh Accord, ett interna-
tionellt avtal mellan företag och 
fackförbund för att förbättra 
säkerheten inom textilindu-
strin i Bangladesh. Just nu 
pågår tusentals inspektioner 
av fabriker i Bangladesh för 
att kontrollera säkerheten. 
Det är ett mycket viktigt 
arbete som kommer få 
stor genomslagskraft för 
miljontals människor som 
arbetar inom textilindustrin i 
Bangladesh.

Mer om miljön
Transport och logistik är en nyckel-
fråga för oss.
Vi är medlemmar i CleanShping Net-
work, för att främja hållbar sjöfart.
En annan viktig miljöfråga
handlar om att skapa hållbara kretslopp.
Våra leverantörer tar sitt producentan-
svar och
betalar för de kostnadersom uppstår 
när våra
kunder lämnar förpackningar på insam-
lingsstationerna
för att återvinnas. Gröna Punkten
är ett bevis för att våra förpackningar 
ingår i ett återvinningssystem.
Det tycker vi känns bra!

Vill du veta mer om vårt CSRarbete?
Besök gärna vår hemsida!

Skapa en personligare 
upplevelse för mottagaren.
Om du väljer en egen hemsida i din gåvokortsinvestering 
så kan du nu också skicka en personlig hälsning i form 
av en videoinspelning som kommer upp vid inloggning.
Vi kan även erbjuda kunder en helt egen hälsning i kortet 
samt på inlogningssidan.

Vi berättar gärna mer om alla möjligheter som finns att 
anpassa gåvokortets landningssida till dina behov och 
din grafiska profil. 
Kontakta oss!

P R I C K E N  Ö V E R  i

V Ä L G Ö R E N H E T  
Ä R  E T T  P E R S O N L I G T  V A L

Många har det svårt 
och behöver hjälp 
med det mest grund-

läggande. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar 
lokalt med att stötta utsatta grupper. Arbetet är ideellt och 
bygger på gåvor och bidrag från allmänheten. Vi har ett 
samarbete med Stadsmissionen som innebär att du istället 
för att lösa in din klapp ger en gåva till deras verksamhet.

Materialbistånd – för människa och miljö

SummerCard har ett unikt samar-
bete med organisationen
Human Bridge där du kan vara 

med och hjälpa till. Lös in ditt Gåvokort och skänk ditt val 
till behövande i världen.Genom att välja detta alternativ 
skickar vi barnkläder, bäddset eller handdukar till Human 
Bridge som i sin tur skänker dessa till människor på flykt.
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