
AlternAtiv 3
lag- och individuell 
bild i bildmontage utan 
ram (21x30 cm).
Pris 265:-

idrott & reklamfoto AB • Stambanevägen 63 • 141 43 Huddinge • tel: 08-774 02 20 • e-mail: info@idrottsfoto.com 

AlternAtiv 1
”idrottstavlan” med 
lag- och individuell bild 
i bildmontage med ram 
(30x42 cm).
Pris 420:-

AlternAtiv 2
lagbild med text (21x30 cm)
+ individuell bild (2 st 10x15 cm, 
1 st 15x20 cm) 
Pris 275:-

SAmlArBilder
(63x88 mm).
Pris 365:-  för 25 st

AlternAtiv 4
endast lagbild med text 
(21x30 cm).
Pris 140:-

AlternAtiv 5
endast individuell bild 
(21x30 cm).
Pris 140:-
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Kryssa för de alternativ ni vill beställa.

dina personuppgifter kommer att behandlas av idrottsfoto i enlighet med personuppgiftslagen i syfte att administrera hanteringen av din beställning, 
betalning av din beställning och leverans av din beställning. du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter vi behandlar.

OBS! OFULLSTÄNDIGT IFYLLD BLANKETT PRODUCERAS EJ

Beställningsblankett (gäller 170101-170831)

* Obligatoriska uppgifter
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PerSOnligA SAmlArBilder med spelarens personliga info. 
du byter bilder med spelare och kompisar, kul att ge till släkt och vänner.  
Samlarbilderna är av högsta kvalité, levereras i en designad ask.

OBS! Skriv tydligt!  Som du skriver blir det på bilderna. 
Otydligt ifyllda blanketter produceras ej.

Förening:*	 Lag:*

Spelarens	Namn:*	Bild	nr:

Beställarens	Namn:*

Beställarens	personnummer:*	 	-	 Tel.	
	

Vårdnadshavarens	underskrift:*_______________________________________________	 Datum:_____________	

(eller	myndig	spelare)

(eller	myndig	spelare)

(eller	myndig	spelare)

Bild	nr:

Ifylles	av	fotografen

Förnamn:*
efternamn:*
Smeknamn:  

lag:* (tex. P-99)

tröjnummer:*
Postition i laget:*

Ålder:*
längd:*

vikt:
telefonnr.:

e-mailadress:
Favoritspelare: (1st)

Beställarens	Adress*

Beställarens
Postnr/ort:*

(För att vi enkelt skall kunna komma i kontakt med er ifall något saknas eller är otydligt på beställningsblanketten samt för information och erbjudanden.)

Beställarens
E-mail:

viktig info!
Denna beställningsblankett skall lämnas ifylld till fotografen 
vid fotograferingen. Expeditions- och fraktavgift tillkommer för 
beställningar som inkommer efter fototillfället. 
Er beställning skickas med post hem till beställaren.
All leverans sker till påseende med 10 dagars full returrätt. 
Vid retur frankerar du själv retur-försändelsen. 
Bilderna tillhör Idrott & Reklamfoto AB tills full betalning  
har erlagts. Måste vi påminna om betalning tillkommer 
påminnelseavgift. Idrott & Reklamfoto AB förbehåller sig rätten 
att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga 
personuppgifter eller har betalningsanmärkningar.

*

(Folkbokföringsadress)
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