Tilmelding/oprettelse af vare til
www.Mariagerfjordgaven.dk
Kun én vare pr. tilmeldingsseddel. Alle felter SKAL udfyldes – husk at vedhæfte foto!

Butik: ______________________________________
Kontakt: __________________________
Adresse:_____________________________________
Tlf:_______________________________
Mail:_____________________________________________
Varetitel:___________________________________________ Normal butikspris: ________________
(Overskrift til varepræsentationen i webshoppen)

Gave til:

mand

kvinde

blandet

Prisgruppe/varekategori: Sæt ”X”:
Julegave (normal salgspris min. 450-550 kr. incl. moms) - afregnes med kr. 400 ÷ 20 kr. adm.
Julegave (normal salgspris over 650-800 kr. incl. moms) – afregnes med kr. 600 ÷ 20 kr. adm.
Julegave (normal salgspris over 850 kr. incl. moms) – afregnes med kr. 800 ÷ 20 kr. adm. gebyr.
Antallet af gaver er begrænset

Nej

/

Ja, der kan max. leveres ____________ stk.

(Ved udfyldelse af stk. vil webportalen automatisk melde udsolgt, når antal stk. er bestilt)

Beskrivelse af varen (max. 450 karakterer incl. mellemrum)

(Beskrivelse af varen vises under billedet af varen i webshoppen)

Foto af vare: Skal vedhæftes: (Bruges som billede præsentation af i webshoppen)
Det med småt:
www.mariagerfjordjulegaven.dk formidles af Hadsund Handel, Hobro Handel, Arden Handel og Håndværk, Mariager Handel
og Mariagerfjord Erhvervsråd i fællesskab. Portalen formidler lokale julegaver fra lokale virksomheder til lokale ansatte.
Varer købt i portalen betragtes som alm. forbrugerkøb, hvorfor sælger i relation til kunden/gavemodtager skal følge
Købelovens regler herfor. I tilfælde af klager for fejl/mangler henvises kunden/gavemodtager direkte til sælger, som er
forpligtet til at afhjælpe disse iht. Købelovens regler. Sådanne uoverensstemmelser er Portalen uvedkommende og hæfter
således ikke for noget overfor hverken gavemodtager eller leverandør. Da købte gaver/varer er underkastet særlige
beskatningsregler for personalegaver har kunden/gavemodtager ingen bytteret, ligesom leverede gaver ikke må byttes til
andre varer eller kontanter. Sælger modtager samlet bestillingsliste fra Portalen den 2.12.19 og er forpligtet til at levere
gaverne indpakket på ”samlecentralen” den 13.12.19. Stedet meddeles senere. Portalen afregner for bestilte varer efter
levering og senest 31.12.19.

Spørgsmål kan rettes til Mariagerfjord Erhvervsråd, Jørgen Vittrup, jv@mfer.dk / 2440 1259.

Blanketten vedhæftet foto og firmalogo sendes på mail til jv@mfer.dk – senest den 4.9.2019.

