
Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder. Av den anledningen har vi slängt alla långa och svårbegripliga 
prismatriser och istället gått över till ett lågt pris oavsett antal namn och beställningar.
Om du följer de anvisningar som finns nedan kostar dina visit- och korrespondenskort följande:

Visitkort:
• Antal: 200 ex enkelsidigt tryck: 4+0 Pris: 85 kr
• Antal: 200 ex dubbelsidigt tryck: 4+4 Pris: 100 kr

Dessa visitkortsformat kan du välja på:
• Format 90x55 mm
• Format 90x50 mm
• Format 85x55 mm

Korrespondenskort, format A6:
• Antal: 200 ex enkelsidigt tryck: 4+0 Pris: 100 kr
• Antal: 200 ex dubbelsidigt tryck: 4+4 Pris: 115 kr

Dessa papperskvaliteter kan du välja på:
• Elfenbenskartong 280 g
• MultiDesign 300 g
• Multiart Silk 300 g

DEttA KOMMEr MinA ViSitKOrt Att KOStA

Förutsättningen för att du skall kunna åtnjuta våra 
låga priser på visit- och korrespondenskort är att 
de beställs genom BordingOnline. Då kan du utifrån 
fördefinerade mallar se korrektur direkt på
skärmen och beställa dina produkter dygnet runt 
när det passar dig. 

Priser för dig som ny kund (nivå small): 
tillgång till portal:  1990 kr 
Första mallen:  1 500 kr 
(inkl. koppling till databas och provtryck)
Efterföljande mall:  950 kr/tim

Alla dessa kostnader är engångskostnader och 
därefter tillkommer inga ytterligare kostnader
förutom de kostnade du ser nedan samt frakt.

Är Du intrESSErAD AV Att SKAPA DinA KOrt ViA En wEB-POrtAl?  
KAn Du VÄljA BlAnD 3 OliKA FOrMAt Och 3 OliKA PAPPErSKVAlitEtEr? 

Då Är DEttA Ett ErBjuDAnDE För Dig SOM ny KunD SåVÄl SOM BEFintlig KunD!

intrESSErAD? KOntAKtA OSS!
tel. 033-750 50 00

>>> BordingOnline inte bara sänker dina kostnader, BordingOnline är ett effektivt sätt att hantera ditt företags 
marknads - och kontorstryck 24 tim om dygnet. Beställ dina personliga trycksaker som visitkort eller en broschyr 
direkt från lager. Varför inte göra ett variabelt vykortsutskick?

Hur som helst är dina digitala dokument åtkomliga dygnet runt och du har full kontroll på lager, distribution och din 
totala förbrukning. Välkommen till BordingOnline, enkelt för alla!


