Beställning av Bifor och förnödenheter
Depåföreståndarens/storbiodlarens beställning till Svenska Biprodukter AB.

Depåföreståndare:

Storbiodlare:

Vi erbjuder även detta år våra trogna leverantörer möjligheten att köpa Bifor till förmånligt pris.
Priset för Bifor kommer i år att vara 124kr/hink exkl. moms. Fraktfritt till din depå.
Erbjudandet gäller exklusivt för leverantörer av honung till SBP. Biforpris till övriga är 143 kr exkl. moms.
Vi skickar endast hela pallar med Bifor till samlastningsplatserna eller storbiodlare. Använd gärna tompallarna
för leveranserna av honung.
Vid beställning av Bifor senast 1 juni kommer fodret att levereras fraktfritt med leverans omkring den 15 juni,
då i samleverans av kärl och pallar till era respektive depåer. I år vill vi ha biodlarens beställning av Bifor
redan innan leverans och kommer att fakturera detta direkt vid leveranstillfälle.
Vid förfrågan, kontakta Magnus Spångberg, 073-523 31 04.
Nedanstående depå/storbiodlare beställer följande Bifor:
Depå:.....................................................................................
Depåföreståndare/storbiodlare:...............................................
Gauadress:............................................................................
Postnummer:.........................................................................
Stad:.....................................................................................

Beställning förnödenheter:

Kärl
28 kg, antal kärl:…………..st
140 kg, antal kärl:………...st
Container, antal:………...…st

Glas & Lock
350 g, antal förpackningar:……………..st
500 g, antal förpackningar:……………..st
700 g, antal förpackningar:……………..st

Telefon: ................................................................................

EUR-pallar

E-post:..................................................................................

Antal pallar:………..st

Leverantörsnummer:................... Totalt antal pall:...................
Ev. meddelande:
.............................................................................................

Följande biodlare har beställt Bifor för avhämtning från vår Depå:
Lev. nummer

Namn

Antal hinkar Bifor

Adress

Svenska Biprodukter AB
Trumpetarevägen 5, 590 19 Mantorp • Tel 073-523 31 03
info@svenskabiprodukter.se

Utleveranssedel Bifor och förnödenheter
Depåföreståndarens/storbiodlarens beställning till Svenska Biprodukter AB.

Depåföreståndare:

Storbiodlare:

Vi erbjuder även detta år våra trogna leverantörer möjligheten att köpa Bifor till förmånligt pris.
Priset för Bifor kommer i år att vara 124kr/hink exkl. moms. Fraktfritt till din depå.
Erbjudandet gäller exklusivt för leverantörer av honung till SBP. Biforpris till övriga är 143 kr exkl. moms.
Vi skickar endast hela pallar med Bifor till samlastningsplatserna eller storbiodlare. Använd gärna tompallarna
för leveranserna av honung.
Vid beställning av Bifor senast 1 juni kommer fodret att levereras fraktfritt med leverans omkring den 15 juni,
då i samleverans av kärl och pallar till era respektive depåer. I år vill vi ha biodlarens beställning av Bifor redan
innan leverans och kommer att fakturera detta direkt vid leveranstillfälle.
Vid förfrågan, kontakta Magnus Spångberg, 073-523 31 04.
Nedanstående depå/storbiodlare beställer följande Bifor:
Depå:.....................................................................................
Depåföreståndare/storbiodlare:...............................................
Gauadress:............................................................................
Postnummer:.........................................................................
Stad:.....................................................................................

Beställning förnödenheter:

Kärl
28 kg, antal kärl:…………..st
140 kg, antal kärl:………...st
Container, antal:………...…st

Glas & Lock
350 g, antal förpackningar:……………..st
500 g, antal förpackningar:……………..st
700 g, antal förpackningar:……………..st

Telefon: ................................................................................

EUR-pallar

E-post:..................................................................................

Antal pallar:………..st

Leverantörsnummer:................... Totalt antal pall:...................
Ev. meddelande:
.............................................................................................

Följande biodlare har beställt Bifor för avhämtning från vår Depå:
Lev. nummer

Namn

Antal hinkar Bifor

Adress

Packat:……………………………………..................
Kvitteras chaufför:..……………………….…............ Kvitteras mottagare:..……………………................
Svenska Biprodukter AB
Trumpetarevägen 5, 590 19 Mantorp • Tel 073-523 31 03
info@svenskabiprodukter.se

