
Presentkort
ETT PRESENTKORT – ÖVER TUSEN MÖJLIGHETER



Glad sommar!

GIFT CARD
Highlight your home with a spectrum of decorating tangibles  
and kitchen accessories. From desirable design classics to rising stars. 
It’s all about the perfect gift and this one is for you! 

Välj fritt i hela Sagaforms sortiment på ca 500 artiklar. Här finns 
något för alla,  produkter till köket, picknicken, on the go, ute- eller 
båtlivet eller för att inreda hemmet. 
www.sagaform.se

Art nr 5099788 Presentkort värde 350 kr (ex moms 280 kr) 
Art nr 5099789 Presentkort värde 500 kr (ex moms 400 kr)
Art nr 5099790 Presentkort värde 750 kr (ex moms 600 kr)

Paketering och frakt 85 kr tillkommer per kort.

Välj någon av ovan färdiga kort eller skapa er helt egna design.

Vid egen design (minsta antal 50 st)
A5, 148,5 x 210 mm, 4 sidor

Mottagaren får 

 10% 
rabatt på 

hela köpet med 
koden EXTRATIO 

Presentkort Sagaform



Giftcard
Nothing is either right or wrong in Byon’s world as long as you believe in it! 
Dare to take up space, put your foot down and stand up for differences. 

byondesign.se
@byondesign

Tack, 
tack, 
tack!

byondesign.se
@byondesign

Happy 
summertime 

byondesign.se
@byondesign

Välj fritt i hela Byons sortiment på ca 700 artiklar. Ett brett urval av 
trendiga produkter för hela hemmet. Allt från det dukade bordet 
till inredningsdetaljer som vackra vaser och kuddar.
www.byondesign.se

Art nr 5099791 Presentkort värde 350 kr (ex moms 280 kr) 
Art nr 5099792 Presentkort värde 500 kr (ex moms 400 kr)
Art nr 5099793 Presentkort värde 750 kr (ex moms 600 kr)

Paketering och frakt 85 kr tillkommer per kort.

Välj någon av ovan färdiga kort eller skapa er helt egna design.

Vid egen design (minsta antal 50 st)
A5, 148,5 x 210 mm, 4 sidor

Mottagaren får 

 10% 
rabatt på 

hela köpet med 
koden EXTRATIO 

Presentkort Byon



Så enkelt är det

1.   Välj valör 350:- / 500:- / 750:- inkl moms (280:- / 400:- / 600:- exkl moms)  
och välj varumärke som ska frontas på kortet.  Utöver vald valör faktureras 
även frakt och paketering 85 kr för varje kort.

2.  Välj tryckt eller digitalt kort.
3.  Välj design bland våra färdiga förslag eller skapa ett helt eget kort utifrån 
 vår mall (minimum 20 st kort vid egen design)
4.  Om så önskas lägg till en personlig hälsning. Ingår i priset.
5.   Vi levererar kort kuverterade och klara till er inom cirka 2 veckor. 

Vilket varumärke som än väljs så ges tillgång till hela sortimentet då mottagaren kan 
lägga till överskjutande belopp vid eventuellt val av dyrare produkt. Dessutom bjuder 
vi på lite extra utöver presentkortsvärdet med 10% rabatt på hela mottagarens köp 
genom att ange rabattkoden som står på kortet. Mottagaren kan också välja att byta 
varumärke genom att kontakta kundtjänst hos oss, vilket skapar över tusen olika 
möjligheter.

För mottagare av kort

1.  På kortet finns information och inloggningsuppgifter med en personlig kod.
2.   Mottagaren går in på Sagaform respektive Byon, tillhörande det kort de har 

fått, dvs www.sagaform.se eller www.byondesign.se och kan där välja ur hela 
sortimentet. Önskar de köpa en dyrare produkt än värdet på kortet kan de 
göra det genom att själv lägga till överskjutande belopp vid eventuellt val av 
dyrare produkt

3.   Genom att använda kampanjkoden i kassan som är angiven på kortet får de 
dessutom 10% rabatt på hela köpet, även på de artiklar de eventuellt väljer  
att köpa utöver värdet på kortet

4.  Varor levereras hem snabbt och enkelt inom 7 dagar.
5.   Kortet gäller hela efterföljande kalenderår från att korten köptes in, dvs  

minst 12 månader.
6.   Mottagaren kan välja att byta varumärke som presentkortet gäller på 
 genom att kontakta kundtjänst hos Sagaform på info@sagaform.com



profile.awoliving.com

byondesign.se sagaform.se


