Leverans före julafton!
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund eller kontohavare hos Solentro.
Problem att läsa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Avsluta din prenumeration? Klicka här.

Leverans före julafton!
För att du ska få din bok före julafton behöver vi din beställning så tidigt som möjligt, dock
absolut senast fredagen den 19:e december kl 12.00 (OBS: för bokstorleken Maxi
Panorama gäller kl 08.00 onsdagen den 17:e december)! Din beställning skickas från oss
senast måndagen den 22:e december.
Ju tidigare du beställer desto bättre marginal för leverans före julafton.
Vi skickar alla böcker med 1:a klass. Innefattar din order många böcker så kan det ta
längre tid eftersom den kan vara skrymmande eller skickas som paket. Solentro ansvarar
inte för leveransförseningar orsakade av Posten.
Ordinarie leveranstider: Beställda böcker levereras normalt inom 1-2 veckor. Solentro har en beställningsbrytpunkt varje
måndag kl. 08.00. Beställningar inkomna innan denna tidpunkt skickas normalt ut på måndagen veckan efter (med
undantag för säsong och helgdagar). Solentro skickar alla böcker som 1:a-klassbrev. Solentro ansvarar inte för
leveransförseningar och vårdslös hantering orsakade av Posten.

Ge bort ett presentkort!
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/362624/?public_key=12c8283641bc553864faaa02acd78bc9
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Ge någon möjligheten att göra sin egen bok eller fotobok!
Gör så här:
1. För över önskad summa till vårt bankgiro (skriv ditt namn+presentkort i
meddelandefältet): Nordea 374-6930
2. Mejla leveransadress samt bekräftelse på att du fört över pengar till oss
3. När vi mottagit överföringen samt ditt mejl skickar vi ut presentkortet - en fantastisk
present eller julklapp!

Fantastiska kundomdömen!

Tidiga julhälsningar!
/Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare
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Hos Solentro skapar man sin egen bok, fotobok, fotoalbum, bröllopsbok, examensbok (yearbook), dopbok, minnesbok,
bloggbok, avskedsbok, "min första bok", projektarbete, födelsedagsbok, ABC-bok, kokbok m m.
Enkelhet, kreativitet och skapande ligger i fokus när du gör din egen bok eller fotobok.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund eller kontohavare hos Solentro.
Problem att läsa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Avsluta din prenumeration? Klicka här.
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