
Leverans och faktura kommer direkt från LariTryck AB
Transportsätt: Posten DPD
Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Beställningsblankett

Leveransadress om annan än fakturaadress
Namn:

Gata:

Postnummer:           Ort:

Företagsnamn, fakturaadress och org.nr. (obligatoriskt) 
Företagsnamn:

Gatuadress:

Postnummer:           Ort:

Org.nr:

Datum (obl.) ÅÅÅÅMMDD

Beställarens referens (obligatoriskt)  Telefon (obligatoriskt)

Schenkerart. Laritryckart. Benämning Förpackning Pris per förpackning inkl. frakt, Beställning antal förp.
moms tillkommer 

STE361 LA9060 STE-A4  med kvittensdel för laserutskrift, 500 st. ark Kr 275:-/st vid beställning av 2 st. förpackningar eller fler
två etiketter per ark 

STE361 LA9060 STE-A4 med kvittensdel för laserutskrift,  500 st. ark Kr 425:- vid beställning av 1 st. förpackning
två etiketter per ark 

STE361 LA9060-100   STE-A4 med kvittensdel för laserutskrift,  100 st. ark Kr 220:- vid beställning av 1 st. förpackning
två etiketter per ark 

STE362 LA9085 STE-105x251mm med kvitto för 4200 st Kr 840:- vid beställning av 1 st. förpackning eller fler
thermoskrivare (rulle om 700st) 

STE362 LA9085 STE-105x251mm med kvitto för 700 st Kr 300:- vid beställning av 1 st. förpackning
thermoskrivare (rulle om 700st)

STE363 LA9090 STE-105x251mm med kvitto för 2000 st etiketter Kr 400:- vid beställning av 1 st. förpackning eller fler
thermoskrivare (falsad)

ETK036 454-ETK036 Etikett Express 10.00 A4 ark 10 st. ark Kr 61:- vid beställning av 1 st. förpackning eller fler
4 etiketter per ark

ETK036 454-ETK036 Etikett Express 10.00 A4 ark 100 st. ark Kr 340:- vid beställning av 1 st. förpackning eller fler
4 etiketter per ark

ETK036 454-ETK036 Etikett Express 10.00 A4 ark 400 st. ark Kr 680:- vid beställning av 1 st. förpackning eller fler
4 etiketter per ark

ETK047 454-ETK047 Etikett tidslossning A4 ark 10 st. ark Kr 61:- vid beställning av 1 st.  förpackning eller fler
4 etiketter per ark

ETK047 454-ETK047 Etikett tidslossning A4 ark 100 st. ark Kr 340:- vid beställning av 1 st.  förpackning eller fler
4 etiketter per ark

ETK047 454-ETK047 Etikett tidslossning A4 ark 400 st. ark Kr 680:- vid beställning av 1 st.  förpackning eller fler
4 etiketter per ark

Leveranstid: 2 arbetsdagar

Beställningsfrågor: order@laritryck.se
Telefon: 042-38 85 00

Klicka här för att beställa
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