Riv här!

Kundnummer 110 604 003
110 01 Stockholm

Svarspost

Portot är betalt.

Frankeras ej.

Julklappen till
någon som redan
har allt!

Vik här!

Beställ dina julklappar på andra sidan!

Julgåvokort

Rädda Barnens Gåvokalender 2005

Skicka Rädda Barnens
julgåvokort till nära och
kära i jul samtidigt som
du skänker en gåva till
Rädda Barnen. Kortet
skickas tillsammans med
kuvert och inbetalningskort hem till dig.

Årets Gåvokalender innehåller
12 fotografier på barn runt om
i världen. Varje månad
kan du läsa om hur
Rädda Barnen arbetar och om olika
delar av det viktiga
arbete som sker för att
förändra utsikten för miljontals barn. När du köper Rädda
Barnens Gåvokalender stödjer du
vårt viktiga arbete för alla barns rättigheter samtidigt som du har ordnat en användbar och trevlig
julklapp till nära och kära.

Minsta gåvobelopp är
100 kr. Ring och beställ
på 020-52 52 00 eller gå
in på www.rb.se på
”stöd oss”.
Text på kortets insida:
Årets julklapp är ett bidrag till
Rädda Barnens verksamhet.
En efterlängtad gåva som kommer många till glädje.
God Jul och Gott Nytt År önskar

E-julkort
Du kan också skicka ett
e-julkort till nära och kära
samtidigt som du skänker en
gåva till Rädda Barnens verksamhet. Snabbt och enkelt!
Minsta gåvobelopp är 25 kr.
Gå in på www.rb.se på ”stöd oss”, välj motiv och
gör en direktbetalning, så skickas kortet direkt till
mottagarens mejladress.

Tänk på att vi måste ha din beställning
senast den 3 december 2004 för att du
ska få dina julklappar lagom till jul.

Köp dina
julklappar från
Rädda Barnen!

Artikelnr: 2489
Pris: 100 kr


Nyhet!

Silverhalsband

I år har Rädda Barnen
tagit fram ett vackert
silversmycke. Den perfekta julgåvan till någon
du tycker om. Silverkedjan är 450 mm och på den hänger en silverberlock med Rädda Barnens symbol (15 mm).
Halsbandet levereras i en liten plastförpackning
med information om att smycket är köpt till förmån för Rädda Barnen.
Artikelnr: 3140 Pris: 85 kr



Svarskort
julklappslista

Nyhet!

Skicka korten som ger dubbel glädje
12 st dubbelvikta kort med fyra kända barnboksmotiv förpackade i en fin ask. Korten passar bra att använda året om i
många olika sammanhang vid kalas, tack för senast, inbjudningar eller kanske bara då man vill tala om att man tänker på
någon. Motiven är Emil det halva fåret, Emil och Ida samt två
motiv med Pippi Långstrump.
Kortpaketet är speciellt framtaget för Rädda Barnen och
finns inte att köpa i handeln. Kortpaketets värde är 180 kr.
Artikelnr: 3002

Pris: 70 kr

Kul klädhängare
Enkel liten ”krok” lämplig att
sätta upp i badrummet. Passar
bra till barnens badhandduk
eller badrock. Hängaren är
tillverkad i plast och är
110 mm hög och 80 mm
bred.
Artikelnr: 3045
Pris: 15 kr

2 ljusstakar i smidesjärn
Från konstnärerna Bengt och Lotta AB erbjuds du att
köpa små designade ljusstakar i smidesjärn. Du kan
antingen köpa flickan som drar sin dockvagn eller pojken
som sitter på sin gunghäst. Eller varför inte köpa båda
ljusstakarna! Till ljusstakarna används små ljus som går att
köpa i de flesta affärer. Storlek på ljusstaken med flickan är
100 x 100 mm och ljusstaken med pojken är 110 x 105 mm.
Ljus ingår inte.
Artikelnr flicka: 3151 Pris: 150 kr
Artikelnr pojke: 3152 Pris: 150 kr

Gullig isbjörn
Vill du bli poppis hos barnen?
Mjukisdjur är alltid en populär julklapp hos barnen.
Isbjörnen är ca 150 mm hög
och 250 mm lång och
rekommenderas för barn
från 3 år och uppåt.
Artikelnr: 2575
Pris: 65 kr

Artikelnr Produkt

Antal

Pris/st

2489

Gåvokalendern

100 kr

3140

Silverhalsband

85 kr

3045

Klädhängare

15 kr

3151

Ljusstake, flicka

150 kr

3152

Ljusstake, pojke

150 kr

2575

Isbjörn

65 kr

3002

Kortpaket

70 kr

Alla priser gäller till och med 31 december 2004 eller så långt
lagret räcker.Varorna levereras med inbetalningskort.
Portoavgift tillkommer. Du har full returrätt inom 10 dagar.

Namn:

Adress:

Postadress:
Gör så här:
1. Fyll i namn, adress och antal av varje produkt du vill
beställa.Var god texta.
2. Riv av, vik och tejpa ihop talongen och posta snarast.
3. Du kan även faxa in din beställning på 08-698 90 25
eller beställa via www.rb.se/bokhandeln.
Använd då följande rabattkod: JULKLAPP

Tack för att du stöder Rädda Barnen!

