
Prenumerera på keramik 

Till exempel 12 muggar, 6 tallrikar och 6 assietter, 8 Ramenskålar, varför inte en hel servis eller något 

annat i mitt sortiment. Kombinera olika färger / serier eller bara en färg / serie? 

Hur funkar det? 

Du väljer vad du vill prenumerera på. Hur många av varje. Vilken Serie, vilken produkt. 

-Om du kommer till butiken så gör du beställningen direkt av mig du får en kopia på vad vi bestämt. 

-Om du vill kan du även titta in i min webshop: https://shop.tallashantverk.se där hittar du bilder, 

beskrivningar och priser på det mesta av bruksgodset.  

När du bestämt dig skickar du ett mail till mig på info@tallashantverk.se 

När och hur ofta skickas min beställning: 

-Du bestämmer i viken takt du vill få, det du vill prenumerera på. Tex en gång per månad. 

-Jag skickar paketet inom den andra veckan i månaden.  

Förutsatt att jag registrerat din betalning för föregående paket. 

Betalning: Du får en faktura på paketet med förfallodatum den 30e varje månad.   

Samt samma faktura på mailen tillsammans med kolli-id för att spåra paketet.  

Ett exempel: Jag har en prenumerant som har beställt 12 tallrikar och 12 assietter.  

Jag skickar 1 tallrik och 1 assiett i månaden, det passar henne bäst.  

Sen vill hon ha 12 soppskålar och 12 kaffekoppar när hon fått alla tallrikarna. 

En fråga som uppkommit: 

Kan jag välja att köpa extra någon månad?  

-Tänkte om det är någon månad jag har råd med fler tallrikar på en och samma gång. 

-Det går bra att jag skickar fler än en av varje de månader du känner att du har råd. 

Säg bara till. Skulle det vara någon månad som är tuff för dig, så är det bara att du hör av dig så 

hoppar vi över en månad. 

Jag ska resa på semester, hur blir det då? 

Om du ska på semester eller inte kan ta emot din beställning av någon annan anledning är det viktigt 

att du hör av dig innan jag skickar ditt paket. Då kan jag skicka det tidigare eller senare enl. ök. 

Från och med 2021 kommer posten att förkorta liggetiden för paket till 7 dagar. 

Om du vill prenumerera 

Gör jag klar hela din beställning då jag har den i lager och kan skicka efterhand enlig 

överenskommelse. Jag hör av mig så fort allt är klart och kan börja skickas. 

Beställning: 

Maila Din beställning till info@tallashantverk.se 

Skriv tydligt vad du vill beställa: Viktigt för att motverka missförstånd i beställningen 

* Produkt *Seriens namn *Antal *Pris 

Kontaktuppgifter 

*Fullständigt namn och adress * Mobilnummer, för avisering *Mailadress för att spåra paket, samt 

faktura 

Med vänlig hälsning Anette Baggieri  
Tallås Hantverk Krukmakeri, Etelhem Hageby 814, 623 74 Stånga 

Tel: 0733 62 75 23 |  E-post: info@tallashantverk.se  |Webshop: https://shop.tallashantverk.se 
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