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Viktig information om din leverans
Gåvan levereras av Postens paketservice till den adress du
anger på önskad dag mellan 08.00–16.00 i en isolerad och
stötsäker förpackning. Leveransen kan tyvärr ej föraviseras.
Om det ej finns någon som kan ta emot leveransen lämnas
paketet vid dörren.

Besök vår webbsida för större utbud & info
Förutom att lösa in ditt Supékort direkt på vår hemsida
www.supekortprofile.se kan du ta del av ett större utbud av
gåvor och få mer produktinformation. Du behöver då ditt
kortnummer som finns på andra sidan. Du kan även enkelt
följa ditt pakets resväg direkt på hemsidan.

Supékort kundtjänst
Ring oss på 075-666 11 11 och se till att ha ditt kortnummer
till hands eller maila: kundservice@supekortprofile.se.
Observera att det ej går att ringa in beställningen då det är
en värdehandling.

OBS! Portkod
För att din gåva ska kunna levereras i tid är det av största
vikt att du uppger om du har portkod samt rätt adress.
Observera att om du uppger porttelefon måste någon vara
hemma mellan 08.00–16.00 för att kunna öppna. Krävs det
en magnetbricka/nyckel för att komma in i fastigheten går
det ej att leverera till denna adress, vänligen uppge en annan
adress istället. Om något av ovanstående inte efterföljs kan
Supékort tyvärr inte ersätta leveransen.

Minnesanteckningar
Jag har beställt:

Leveransdag: Mitt kortnummer:





Ditt personliga kortnummer, du löser enkelt in ditt kort på www.supekortprofile.se där du även finner fler alternativ.

WellnessCard berättigar dig till ett av nedanstående träningsredskap. På vår hemsida www.supekortprofile.se finner
du mer fakta och instruktioner för respektive produkt. För leveransinformation, se baksidan av kortet.



Balanskudden kan användas
som ryggstöd, för att frigöra
spänningar i kroppen, massage
eller som balansplatta.

Balanskudde

En bekväm yogamatta för golv-
övningar, tillverkad i ett stöt-
dämpande material. Mattan är
tvättbar i 40 grader.

Yogamatta Stegräknare

En lätthanterlig stegräknare
som visar tillryggalagd distans,
förbrukade kalorier, steg och
den effektiva tiden.

Exetube & Hopprep

Enkel och mångsidig produkt
för träning av större delen av
kroppen. Att hoppa hopprep är
effektiv konditionsträning.

Dörrtrapets för effektiv träning
av överkroppen och för att hänga
ut ryggen. Enkel att montera,
fäste och skruv ingår.

Dörrtrapets

Ergonomiskt utformade Aerobic-
hantlar för bästa passform i
handen. Hantlarna är klädda i
neopren.

Träningshantlar, 2x2 kg

Med Massage Rollern masserar
du enkelt ömma kroppsdelar.
Massagebollen frigör stress och
spänningar i kroppen.

Massage Roller & Boll Balansplatta

Balansplattan är ett utmärkt
rehabiliteringsredskap för
träning av styrka och balans
i fotlederna.

Spikmatta

Ett effektivt verktyg för att lösa
spänningar och ge djupavslapp-
ning. Mått 67 x 42. Ökar ditt väl-
befinnande, fysiskt och mentalt.

Mycket effektivt redskap för
mag- och ryggträning. Hjälper
dig att förbättra din hållning
och bygga styrka.

Pilatesboll

Om du vill veta mer om en produkt och få utförligare produktinformation, gå in på www.supekortprofile.se



Namn

Gatuadress (ej box)

Postnr Ort

Portkod Telefon dagtid

E-mail

Jag är själv intresserad av att
ge bort WellnessCard, kontakta
mig för mer information.

Svarspost
600 301 401
601 02 Norrköping

Vår post delas ut av lantbrevbärare. 

Posta din beställning så att vi har den 7 dagar
före önskad leveransdag. Om du ej är hemma
lämnas paketet utanför din dörr.

Leveransadress, tack för att du textar!

Ons /

Jag vill ha produkten levererad (fyll i ett datum)

Beställningssedel

Tors /

708: Balanskudde 709: Aerobichantlar

731: Yogamatta 733: Massage Roller

736: Dörrtrapets 730: Pilatesboll

735: Exetube & hopprep      756: Spikmatta

700: Stegräknare 722: Balansplatta

Artnr.   Produkt Artnr.   Produkt  

Jag väljer en av följande produkter:

Kommer beställningen in för sent till oss skickar vi produkten nästa möjliga leveransdatum.
OBS! Vid felaktigt angiven adress eller portkod kan Supékort Profile tyvärr ej ersätta leveransen.

Porto Betalt


