
BESTÄLLNING
Leveransmottagare 
Validoo Studio         
GS1 Sweden AB 
Virkesvägen 26, vån 7 
120 30 Stockholm

GTIN 
(siffror i streckkoden) *

Produktens namn 
på förpackningen *

Marknadsföringstext 

07300000000000

Hållbarhet 
i antal dagar

365

Ort och datum* Namnunderskrift * Namnförtydligande *

Jag beställer härmed att GS1 Sweden ska utföra tjänsten Bild- & Dataproduktion för alla produkter som anges i denna beställning.

Fyll i beställningen digitalt. 
Fält markerade med * är obligatoriska.  

Bild & Dataproduktion

Markera i rutorna:
Jag intygar att jag har läst och accepterar priser och tjänstebeskrivning för Bild & Dataproduktion.  Jag 
vill teckna avtal som registrerad varuleverantör i Validoo och jag intygar att jag har läst och 
accepterar avtalsvillkor. * 
Jag godkänner att mitt varuprov lämnas till välgörenhet efter att arbetet är klart (gäller ej kyl- och 
frysvaror som alltid destrueras).

Skriv ut din beställning och underteckna nedan 

Tänk på att skicka dina varuprover väl emballerade 
och hela vägen till vår dörr. Inga paket hämtas hos 
postombud eller liknande.

Müsli Tranbär & 
Russin 500 gram

Müsli Tranbär & Russin baseras på rostade flingor och smaken kommer 
från torkade tranbär, russin och kärnor. Vår müsli innehåller enbart 
naturliga råvaror med mycket smak och är utan onödiga tillsatser.

Företag: *

Företagets GLN: *

Adress:

Kontaktnamn: *

E-post: *

Telefonnummer: *

Välj vilken/vilka mottagare som ska få informationen skickad till sig.*   Ex:  Ica, Axfood

http://www.validoo.se/globalassets/documents/avtal/ValidooMediaStorePubliceringAvtal.pdf


GTIN 
(siffror i streckkoden) *

Produktens namn 
på förpackningen *

Marknadsföringstext Hållbarhet 
i antal dagar
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*

* Detta är en bilaga. För att beställningen ska vara giltig måste även första sidan (med bl.a. företagsuppgifter 
och underskrift) vara ifylld.
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