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Skäm bort dig själv  
       med vackra tulpaner!

Nu har du chansen att få njuta av riktigt färska svenska 
tulpaner, direkt från trädgården. Du kan välja att köpa  
till enstaka tillfällen, eller så tecknar du ett bekvämt 
abonnemang.

Du betalar först när du får blommorna – men bara om du 
är nöjd. Läs mer om våra heltäckande garantier nedan!

Full returrätt
Är du vid leveransen missnöjd med din bukett behöver du 
inte ta emot den – försäljaren har full returrätt och förlorar 
inga pengar.

Nöjd-kund-garanti
Pengarna tillbaka om du inte är nöjd. Anmäls direkt till  
Tulpankungen, senast 60 dagar efter ditt köp.

6 dagars garanti
Om något kronblad fallit av blommorna 
inom sex dagar från ditt mottagande så 
får du dina pengar tillbaka.
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Starka garantier - din trygghet

När man satsar på kvalitet blir alla vinnare
Sedan starten 2001 har vi på Tulpankungen levererat Sveriges
finaste tulpaner, hela vägen till din dörr, snabbare än någon
annan. Det gör att du kan njuta av dina tulpaner extra länge,
samtidigt som du bidrar till ett gott ändamål. Dina tulpaner är
klimatkompenserade genom Vi-skogens trädplanterings- 
projekt runt Victoriasjön i Östra Afrika. Tulpanerna odlas av 
Alverbäcks Blommor på natursköna Ekerö i Mälardalen.
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Tulpanfakta
Innehåll
15 svenskodlade tulpaner i blandade färger.  
Sorterna varierar från vecka till vecka. 100%  
klimatkompenserade genom trädplantering.
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Beställningar
Du som säljer – fyll i datumen från folderns baksida nedan:

När du sålt klart – summera dina produkter nedan:
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När du sålt för 3.000 kr
får du en biobiljett.
6.000 kr = 2 biljetter,  
9.000 kr = 3 biljetter osv.

Betalning vid leverans.
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Lycka till! Du har väl inte glömt att gilla oss på Facebook och 
att följa oss på Instagram? Passa även på att dela 
årets säljblad och få in några extra beställningar!

Viktig information & inloggningsuppgifter:

Goda villkor för företag
Tulpaner är perfekta gåvor till anställda och kunder. Företag som vill ha kvitto/faktura registrerar 
enkelt in sitt köp på tulpankungen.se senast fyra dagar innan leverans. Företaget ska alltså inte 
betala kontant till er. Förtjänsten är lika hög som vanligt. 
 
  Fri faktura direkt till företaget vid köp över 1.000 kr (annars 29 kr + moms). 
  Fri frakt direkt till företaget vid köp av minst 59 buketter per leverans (annars 150 kr + moms)

Skötselråd
 Förvara tulpanerna utan vatten i 1-8°C.  

I rumstemperatur ska de alltid stå i vatten.

 Tulpanerna tål ett par minusgrader under  
några timmar.

 Är det kallare än -3°C så täck tulpanerna med 
en handduk och stanna ute max 30 minuter.

 Vid första leveransen får du en hink som du 
sedan får behålla.

 Om en kund inte kan/vill ta emot sin  
beställning – förvara tulpanerna svalt och 
meddela din kontaktperson inom 48 timmar.


