
Mer info på nästa sida

SÄLJ VÅRA GRILLKOLSPRODUKTER  
Nu har ni möjlighet att sälja Norrlandskols  
kvalitetsprodukter inför kommande grillsäsong.  
Kolet och briketterna är förpackade i lite större  
specialdesignade 7,5 kg påsar.

STÖD DEN LOKALA FÖRENINGEN 
KLASSEN ELLER LAGET!

HUR GÅR MAN TILLVÄGA?
• Ni laddar ner allt säljmaterial på nätet (kan även mailas eller skickas till er). 
• Era medlemmar säljer produkterna. 
• Ni sammanställer er försäljning och mailar oss en beställning. 
• Vi levererar beställda produkter till er. 
• Era medlemmar distribuerar ut produkterna till sina kunder och tar betalt. 
• Ni får en faktura av oss på 30 dagar, så ni behöver inte ligga ute med pengar. 

RÄKNEEXEMPEL 20 personer säljer

12 000 KRNI TJÄNAR 24 000 KR

10 PAKET VAR 20 PAKET VAR



INFORMATION
• Kolet är packat 70 påsar per pall.
• Briketterna är packade 97 påsar per pall.
•  Vid köp av minst tre fulla pallar med kol/briketter ingår frakten. 
•  Ska leveransen gå till orter med postnummer som börjar på 2, 3 eller 9  

kontakta oss för leveransvillkor. 
•  Tändkubspaket och Snabbtändaren kan köpas det antal man vill,  

fraktfritt om ni köpt minst tre kol eller brikettpallar. 
•  Vid köp av 1 pall tillkommer frakt med 1100 sek.  

•  Vid köp av 2 pallar tillkommer frakt med 1800 sek. 
• Alla priser är inkl. moms. 
• Vid brytning av pall tillkommer en kostnad på 250 sek. 

info@norrlandskol.se
0278-65 93 20
www.supporterkol.se

TIPS VID LEVERANS!
Kolla om någon av föräldrarna kan 
hantera lossning på sitt företag. 
Underlättar lossning om det finns 
tillgång till truck eller palldragare.

BESTÄLL 
I GOD TID!



LÅNGGRILLAREN
Supporterbriketter 7,5 kg.   
Grillbriketter med lång  
brinntid.   

GRILLKLASSIKERN
Supporterkol 7,5 kg.  
Grillkol för snabb 
jämn glöd.

SNABBTÄNDAREN
Tändvätska 1L 3-pack.  
Snabb och enkel  
tändning av grillen.

TÄNDKUBSPAKET
2 st 72-pack, 2 st 32-pack.
Perfekt att tända grillen  
eller brasan med.

PRIS 150 KR 
Inköpspris 90 kr.
Ni tjänar 60 kr  
per paket.
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Ni tjänar 60 kr  
per paket.

PRIS 150 KR 
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per paket.

PRIS 150 KR 
Inköpspris 90 kr.
Ni tjänar 60 kr  
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VÅRA PAKET


