
Prenumerationen är löpande och du får pappret hemlevererat en gång per kvartal, lördagar mellan kl 8-12.  
Leveransdagar 2022, 28 maj, 27 augusti och 26 november.  
Om du inte är hemma ställs pappret utanför din dörr. Beställning och eventuell uppsägning av prenumeration görs till toapapper@mullsjoais.se.

Betalning sker via bankgiro. Betalningsblankett läggs i brevlådan i samband med leverans av papper.
Vid eventuella frågor, kontakta oss på e-post toapapper@mullsjoais.se.

     

Prenumerantens namn: .............................................................................................................................................. 

Gatuadress: .....................................................................................................................................................................
 
Postnummer: .................................................................................................................................................................. 

E-post: ...............................................................................................................................................................................
 
Mobilnummer: ...............................................................................................................................................................
 
Lambi Toalettpapper    220 kr/förp   Antal: .......... förp. per leverans
100 % nyfiber. 40 rullar/förp. Rullängd 20 m.

Lambi Hushållspapper    200 kr/förp   Antal: .......... förp. per leverans  
100 % nyfiber. 20 rullar/förp. Rullängd 13 m.

Serla Maximeter Toalettpapper   205 kr/förp   Antal: .......... förp. per leverans
Returfiber. 24 rullar/förp. Rullängd 56,3 m. 

Serla Maximeter Hushållspapper  190 kr/förp    Antal: .......... förp. per leverans  
Returfiber. 12 rullar/förp. Rullängd 28,8 m. 

Spar Tvättmedel, kulörtvätt  140 kr/kartong   Antal: .......... kart. per leverans 
En kartong innehåller 5 paket á 1,8kg.

Spar Tvättmedel, vittvätt   140 kr/kartong   Antal: .......... kart. per leverans 
En kartong innehåller 5 paket á 1,8kg.

Leverans kvartal 1  Leverans kvartal 2  Leverans kvartal 3  Leverans kvartal 4

 

Leverans alla kvartal

Stöd Mullsjö AISStöd Mullsjö AIS
-prenumerera på toalett- och hushållspapper

• Vill stötta Mullsjö AIS?
• Vill få miljömärkt papper/tvättmedel levererat? 
• Vill få leverans direkt till din dörr 4 gånger/år?
• Bor inom Mullsjö och Sandhems tätorter? 

Stämmer detta in på dig? 
 

Gör då som omkring 100 andra prenumeranter,  
få högkvalitativt papper och tvättmedel  

levererat direkt hem till din dörr,  
samtidigt som du stödjer Mullsjö AIS.  

Snabbt, smidigt och enkelt.  
 

Anmäl dig som prenumerant redan idag! 

Ifylld blankett skickas till Mullsjö AIS, Solstugevägen 9, 565 32 Mullsjö eller via e-post till toapapper@mullsjoais.se
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