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SKOLERBJUDANDE

INFORMATION TILL SKOLOR
Jag som skrivit/skriver bokserien om ”Kasper den grå kastrullen” är legitimerad pedagog för undervisning
i grundskolans tidigare år. Som verksam lärare har jag tänkt på att det inte finns så många böcker som är
skrivna med verklig mening för eleverna i de yngre åldrarna. Mina böcker kombinerar ämnen och teman och
blir ett fint komplement till den vanliga undervisningen för läraren. Därför planerar jag för en skolsatsning
med min bokserie om den grå kastrullen. Den kommer att lanseras inom ett år. Formen kommer att vara
ljudbok, med tryckt bok. Dessutom ingår eBok, för att ge alla möjlighet att själva ställa in vilken storlek på
texten som man vill ha. Det underlättar läsningen.
Vissa titlar kan lånas via ElibU redan idag.
Nu vill jag erbjuda skolor att köpa kastrullenserien billigare än i den vanliga kommersen. Redan finns det
möjlighet att blanda fritt bland titlarna och beställa minst 24 exemplar med 10 % rabatt mot faktura på vår
vanliga ordersida på upperroomshop.se
SKOLERBJUDANDET är detta:
Beställ klassuppsättningar av en eller flera titlar och få 30 % rabatt på F-priset. Frakt ingår vid denna typ
av beställning. Vad är en klassuppsättning? Jag räknar med 20 exemplar av samma titel. Självklart kan
ni komplettera med fler i samma beställning och vid samma tillfälle. Leveranstiden är 7-8 dagar från
orderbekräftelse. För information om böckernas innehåll: besök URL http://upperroomshop.se
I övrigt gäller samma betalningsvillkor som för vanlig order. Välj mellan 30 och 60 dagars faktura.
Observera att 4 % på totalbeloppet inkl moms tillkommer vid val av 60 dagars faktura. Fakturan överlåts på
Skandinaviska Likvida Medel och betalas till dem (BG 5109-3441) med avtalat betalningsvillkor. Faktura
skickas ut till er ekonomiavdelning på skolan eller den fakturaadress som ni anger i er beställning.
Fyll i ordersedeln här och skanna in den för att kunna e-posta till förlaget (order@upperroomshop.se), Ring
in ordern till 0722165240 (Ann-Charlotte) eller skicka den till:
UPPER ROOM FÖRLAG
Säbråvägen 13
871 42 HÄRNÖSAND
Vi återkommer med orderbekräftelse!
Vänliga hälsningar
Ann-Charlotte Englund
Leg. pedagog
UPPER ROOM FÖRLAGS Momsreg.nr SE651127501501
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Orderformulär

Beställares namn

e-Post dit orderbekräftelse ska skickas

Skolans namn

Skolans organisationsnummer

Leveransadress och mobiltelefon för leverans (ange även ev. Attention)

Fakturaadress (ange om särskilt kostnadsställe skall anges på fakturan)

Önskat betalningsvillkor för faktura
30 dagar efter orderbekräftelse
60 dagar efter orderbekräftelse (4% på totalbeloppet inkl. moms tillkommer)
TITEL/ F-pris i kr/ styck 				

Ange antal

(minst 20 per vald titel)

inkl. 30 % rabatt, moms 6% tillkommer. Frakt ingår till adress i Sverige.

Den
Den
Den
Den
Den
Den

grå
grå
grå
grå
grå
grå

kastrullen/ 52:50
kastrullen reser till Paris/ 35:00
kastrullen gifter sig/ 52:50
kastrullen reser till London/ 52:50
kastrullen reser till Europa/ 63:00
kastrullen får en ny kompis/ 52:50

Skicka ordern till antingen:
1) order@upperroomshop.se
2) UPPER ROOM FÖRLAG
Säbråvägen 13
871 42 HÄRNÖSAND
Eller ring in ordern till:
0722165240 (Ann-Charlotte)

önskar framtida information om kommande titlar (kryssa om du vill)

