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TINGS GIFTCARD
YO U R S

TO

®

CHOOSE

Nu gör vi det ännu enklare att hitta den perfekta julklappen.
Vårt generösa gåvokort där mottagaren själv väljer sin julklapp
bland en mängd fina artiklar.
Gör människor glada och ge bort riktigt fina gåvor för en roligare matlagning.
Alla gåvor är exklusivt utvalda av oss på TINGS samt Markus Aujalay, och många bär Markus logga.
Som vanligt skickar vi med en fin bonusgåva helt utan kostnad tillsammans med gåvokortet,
se vilka bonusgåvor det gäller i denna katalog eller på www.tingsgiftcard.se
Ha en smakfull jul!

SPECIAL GIFTS

Exclusive

T I N G S G I F TCA R D

®

Enkelt att ge bort, och enkelt för kunden att beställa
Här kan mottagaren logga in med sin kod och göra sin beställning, men du kan
även i förväg gå in på sidan och se vad vad kortet innehåller.

Gåvokortet i flera prisklasser
Läs mer på kommande sidor och se hela det valbara sortimentet på www.tingsgiftcard.se
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TINGS GIFTCARD
YO U R S

TO

®

CHOOSE

Exclusive
I gåvokortet har du möjlighet att välja

mellan ett 70 -tal fina gåvor. Bonusgåvan som medföljer utan
kostnad till varje gåvokort har ett värde upp till 998 kronor.

70

Bonusgåva
värde upp till

998:-

SPECIAL GIFTS

Exclusive

Härliga
gåvor!

T I N G S G I F TCA R D

på köpet

®

ÅRETS JULKLAPP
BONUSGÅVA + GÅVOKORT + VALBAR GÅVA
Vårt gåvokort Exclusive innehåller ett 70-tal fina gåvor som mottagaren själv väljer på hemsidan: www.tingsgiftcard.se
Som en extra förmån ingår även en bonusgåva (värde upp till 998:-) och det finns 10st olika bonusgåvor att välja bland. Gåvokortet
levereras separat tillsammans med bonusgåvan ni valt. Gåvan som mottagaren väljer levereras inom 2 veckor. Mottagaren registrerar
själv sitt val på hemsidan med koden som finns angiven på gåvokortets baksida. Enklare blir det inte!
Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.

Pris fr.398:-/Gåvokort

ONLINE

BONUSGÅVA

+

VALBAR GÅVA
YO U R S

CHOOSE

SPECIAL GIFTS

Exclusive

T I N G S G I F TCA R D

®

Medföljer varje gåvokort.

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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TO

Det bästa av allt, du väljer
själv vad du vill ha i gåva!

Gör nästa
gåva till
en succé!

Du har nu

möjligheten
att välja

en av mina bonusgåvor
till gåvokortet!

5

Exclusive

BONUSGÅVA 1
KÖT T- & GRILLBESTICK SIGNATURE 12-DELAR

Kniven är speciellt tandad
för bästa skärförmåga.

Markus Aujalays
logo på besticken.

Markus Aujalays logo på besticken.

X6

Besticken ligger vackert förpackade i
en exklusiv present/färgkartong.

BONUSGÅVA 1 MARKUS KÖTT-& GRILLBESTICK SIGNATURE 12-DELAR + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; rejäla kött- och grillbestick för 6 personer gjorda av högklassigt 18/10 stål med spegelpolish. Kniven är speciellt
tandad för bästa skärförmåga. Storlek på kniv är 23cm och gaffeln 20cm. Tjockleken är hela 6mm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong. Kortet levereras separat
tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8051 Bonusgåva 1 Markus kött- & grillbestick 12-delar + gåvokort Exclusive
Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva
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Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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Exclusive

BONUSGÅVA 2
MARKUS RUNDA PIZZA, OST & TAPAS BRÄDA + TRE BESTICK

Passar som uppläggningsbräda av
delikatesser, pizza, som ostbräda
eller som en fin prydnad i köket
Markus Aujalays
logo på brädan.

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

BONUSGÅVA 2 MARKUS RUNDA PIZZA, OST & TAPAS BRÄDA MED TRE BESTICK + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; trendig träbräda i acaciaträ med handtag och 3 st ostbestick. Brädan passar som uppläggningsbricka av delikatesser,
pizza, ostbricka eller som en fin prydnad i köket. Storlek: 48x35x1,5 cm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8052 Bonusgåva 2 Markus runda bräda med tre bestick + gåvokort Exclusive.
Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva
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Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se

Du har nu

möjligheten
att välja

en av mina bonusgåvor
till gåvokortet!
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Exclusive

BONUSGÅVA 3
MARKUS LILLA BRÄDA FÖR OST & TAPAS + TRE BESTICK

Markus Aujalays logo på brädan.

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

BONUSGÅVA 3 MARKUS LILLA BRÄDA FÖR OST OCH TAPAS MED TRE BESTICK + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; elegant och vackert designad bräda i acacia trä med 3 bestick. Passar som uppläggningsbricka av delikatesser. Storlek
48x20x1,5 cm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8053 Bonusgåva 3 Markus lilla bräda med tre bestick + gåvokort Exclusive.
Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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Exclusive

BONUSGÅVA 4 & 5
SALT- ELLER PEPPARKVARN 32CM

Markus Aujalays
logo i botten.

Ligger vackert förpackad i en exklusiv giftbox.

Ligger vackert förpackad i en exklusiv giftbox.

BONUSGÅVA 4 & 5 MARKUS SALT-ELLER PEPPARKVARN 32 CM + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; exklusiv pepparkvarn som är hela 32 cm i matt finish. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet i
carbon stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. Markus Aujalays logo i botten. Snyggt förpackat in en mycket elegant giftbox.
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8054 Bonusgåva 4 Markus saltkvarn vit 32cm + gåvokort Exclusive.

Art.nr. 8055 Bonusgåva 5 Markus pepparkvarn svart 32cm + gåvokort Exclusive.

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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Exclusive

BONUSGÅVA 6
MARKUS SALT- OCH PEPPARKVARN

Markus Aujalays
logo i botten.

Förpackade i en exklusiv present/färgkartong.

BONUSGÅVA 6 MARKUS SALT- OCH PEPPARKVARN + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; exklusiv salt- och pepparkvarn i matt-finish och en användarvänlig design. Pepparkvarnens verk är av högsta kvalitet i carbon stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. Markus Aujalays logo i botten. Höjd 17 cm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong.
Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8056 Bonusgåva 6 Markus salt- och pepparkvarn set + gåvokort Exclusive.
Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva
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Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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F I N A B O N U S G ÅV O R F Ö R K Ö K E T

16

Exclusive

BONUSGÅVA 7
TINGS HOME KOCKKNIV & SKÄRBRÄDA

Förpackade i en giftbox.

BONUSGÅVA 7 TINGS HOME KOCKKNIV & SKÄRBRÄDA + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; exklusivt set med en kockkniv av hög kvalitet, med ett greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda.
Brädan är gjord i bambu i storlek: 30x20x1,5 cm. Storleken på kniven är 32 cm. (Bladet ca 20 cm ) Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans
med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8057 Bonusgåva 7 TINGS Home kniv samt skärbräda+ gåvokort Exclusive.
Vid köp 1-49st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 449:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 398:-/kort inklusive bonusgåva

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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Exclusive

BONUSGÅVA 8
TINGS HOME KNIVSET 2-DEL & SKÄRBRÄDA

Förpackade i en giftbox.

BONUSGÅVA 8 TINGS HOME KNIVSET 2-DEL & SKÄRBRÄDA + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; ett knivset med en japansk kockkniv och skalkniv i hög kvalitet med greppvänliga handtag. I setet ingår dessutom en
skärbräda. Brädan är gjord i bambu i storlek 30x20x1,5 cm. Storleken på den japanska kockkniven är 25 cm med handtag och skalkniven är 21 cm inklusive handtag. Levereras i en
exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8058 Bonusgåva 8 TINGS Home knivset 2-delar med skärbräda + gåvokort Exclusive.
Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva
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Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se

Exclusive

BONUSGÅVA 9
TINGS HOME KNIVSET STEEL 3-DELAR

Förpackade i en giftbox.

BONUSGÅVA 9 TINGS HOME KNIVSET 3-DELAR STEEL + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; Ett 3-delat klassiskt knivset i modern design med hög kvalitet, knivarna har ett svart greppvänligt handtag. Setet
innehåller en kockkniv 32cm, japansk kockkniv 26cm samt en skalkniv 21cm. Levereras i en exklusiv presentkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan.
Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr. 8059 Bonusgåva 9 TINGS Home knivset 3-delar + gåvokort Exclusive
Vid köp 1-49st Pris 698:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 649:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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Exclusive

BONUSGÅVA 10
MARKUS STEELSAFE STEKPANNA 28CM

Unik stekpanna som tål
metallredskap.

Stekpannan tål
metallredskap.
Mönstret i stekpannan är små upphöjningar så
att köksredskapen inte kan repa nonstickytan.

Markus Aujalays logo i botten.

BONUSGÅVA 10 MARKUS STEELSAFE STEKPANNA 28CM + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA
Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; stekpannan med en ny teknik som gör att du kan använda metallredskap när du lagar mat. Kvalitet 18/10 rostfritt stål
0,4 mm med 1,3 mm aluminium- isolering och 0,5 mm stål i botten vilket ger bästa värmefördelning. Vi använder en speciell patenterad teknik för att fördela stekytans fyllning.
Det vågiga mönstret i stekpannan är en kombination av rostfritt stål och en premium 3 lager quantanium nonstickyta. Tekniken/kvaliteten ger en längre livslängd än traditionella
nonstick pannor, faktiskt hela fem gånger längre! Diameter 28 cm. Levereras i färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad
tillkommer, 79:-/gåvokort.
Art.nr 8065 Bonusgåva 10 Markus steelsafe stekpanna 28cm + gåvokort Exclusive.
Vid köp 1-49st Pris 1 298:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp 50-99st Pris 1 249:-/kort inklusive bonusgåva
Vid köp >100st Pris 1 198:-/kort inklusive bonusgåva
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Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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TINGS GIFTCARD
YO U R S

TO

®

CHOOSE

Nu gör vi det ännu enklare att hitta den perfekta julklappen.
Vårt generösa gåvokort där mottagaren själv väljer sin julklapp
bland en mängd fina artiklar.
Gör människor glada och ge bort riktigt fina gåvor för en roligare matlagning.
Alla gåvor är exklusivt utvalda av oss på TINGS samt Markus Aujalay, och många bär Markus logga.
Som vanligt skickar vi med en fin bonusgåva helt utan kostnad tillsammans med gåvokortet,
se vilka bonusgåvor det gäller i denna katalog eller på www.tingsgiftcard.se
Ha en smakfull jul!

SPECIAL GIFTS

Exclusive

T I N G S G I F TCA R D

®

Enkelt att ge bort, och enkelt för kunden att beställa
Här kan mottagaren logga in med sin kod och göra sin beställning, men du kan
även i förväg gå in på sidan och se vad vad kortet innehåller.

Gåvokortet i flera prisklasser
Läs mer på kommande sidor och se hela det valbara sortimentet på www.tingsgiftcard.se
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TINGS GIFTCARD

®

EXEMPEL PÅ VALBARA GÅVOR I TINGS GIFTCARD

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se
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W W W.T I N G S G I F T C A R D . S E

VILLKOR
Priserna i denna katalog är ex.moms. Moms, frakt, märkningskostnader etc tillkommer.
Vi reserverar oss för valutaförändring, slutförsäljning samt eventuella tryckfel.
Priserna i katalogen gäller t.o.m 2021-12-31.
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