
 

 Gutz AsiakaspalveluSähköposti 
 Springhill Textile AB 0800 11 80 10 info@gutz.fi 
 Box 22 300       
 250 25 HELSINGBORG Faksi    Kotisivu  
 RUOTSI +46 (0)42 15 88 95www.gutz.fi 
 
 

Infobrev till säljare av GUTZ 

 
Bäckby HemochSkola r.f.har gjort ett sammarbetsavtal med Gutz enligt 
följande: Varje försäljare får en GUTZ-katalog och en 
sammanställningslista ”tilauslomake”, där ni kan beställa trendiga kläder 
av hög kvalitet.  Beställ till er själva och erbjud samma möjlighet till era 
vänner, arbetskamrater, släktingar o.s.v. 
 
Ett paket kostar 20 € varav föreningen får 4 € per paket och säljaren 
1€/paket. Den flitigaste försäljaren får också en hemlig överraskning. 
Functional settet och fleece jackan kostar 25€, 4€ provision till 
föreningen. Paketet innehåller en produkt eller flera, se katalog 

 
Gör så här efter att du slutfört försäljningen. Lämna in beställningsdelen  
till klassföreståndaren senast den 23.11.2018 

 
Produkterna och fakturan kommer till kontakpersonen. Leveranstid 2 
veckor. Obs meddela gärna era kunder att produkten troligen kommer 
vecka 49-50 så att de har pengar hemma denna tidpunkt. Säljaren ger 
paketen till kunderna, och tar betalt för paketen kontant betalning.  
 
Pengarna ges sedan till kontaktpersonen/ laget enligt följande: I ett 
kuvert med elevens namn. Senaste den 14.12 2018. Er egen provision får 
ni senast den 20-21.12.  
 
Tanken med försäljnigen är att eleverna skall få nya erfarenheter, stärka 
sin sociala kompetens och dessutom ge en guldkant på deras skolvardag 
genom det bidrag Hem och Skola ger skolan. LYCKA TILL!  
 
PS. Föräldrar får också låna listorna och t.ex. bjuda ut på deras 
arbetsplats. Mvh. Hem och skola Ordförande Matts Smeds 

 
Produkten har bytes- och retur rätt. Om du har något att fråga kontakta 
lagets kontaktperson Matts Smeds eller info@gutz.fi  
 
(Se baksidan för produkter som är slut) 
 
LYCKA TILL! 
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Sidan 5: ladies sport boxer 304215 strl L/XL slut. S/M finns. 
Ladies sport string 304243 S/M slut. L/XL finns. 
Sida 7: ladies string cotton 304239 strl. M och L slut. Strl. S finns. 
Ladies maxi briefs 304250 strl. XL slut, övriga storlekar finns.  
S. 17: miesten lämpökalsarit 304164 helt slutsålda. 
S. 18: functional short socks mix 304022 strl. 40/45 slut, strl 37/40 finns. 
Sida 20: mens fashion socks 304116 strl. 40/45 slut, 37/40 finns. 
Sida 25: ladies fleece 304082 strl. XL slut, övriga storlekar finns. Damfleecen är 
en formsydd modell så den är ganska liten i storleken, vill man ha en rejält stor 
rekommenderar jag herrmodellen. 

 


