Beställningslista
Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas
Namn / Adress / Telefon

Pris/burk

60:-

60:-

60:-

60:-

60:-

Förening/klass:.................................................................................................................

GammelMormors Dagnys
farfars
60:-

60:-

60:-

Lillans

Morfars

Kålles

Pelles

60:-

60:-

60:-

60:-

Farmors Kajsas
60:-

60:-

Pappas

Malins

60:-

60:-

PepparFarfars
kakshus
60:-

60:-

Summa

Jag som säljer heter: ....................................................................................

V äl j d in a favo r it e
r o ch
stö d lo k al a s k o lk
la ss e r o ch la g .
S to r t ta ck fö r d
it t stö d !

Du är med och
förverkligar drömmar.

Köp kakor, knäcke och godis så är du med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen
för barn och ungdomar. Varje år förverkligar 9 000 skolklasser, lag och föreningar drömmar om
klassresor, cuper och träningsläger genom att sälja Kakservice produkter.

Förtjänst på
en försäljning:

13 332 kr

Mallorca stod högst på listan
”Eleverna använde både sociala
medier och knackade dörr
– det funkade väldigt bra. Även
föräldrarna hjälpte till genom att
ta med kataloger till sina arbetsplatser. Information om gluten
och laktos är tydlig, så det finns
verkligen något för alla!”

Förtjänst på
en försäljning:

Hedeskolan
klass 5A
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 20 st
Förtjänst.........13 332 kr

Liselotte,
lärare och klassmentor

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakservice jättegoda produkter. Varje såld burk tar oss närmare vårt
mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

16 950 kr

Med siktet inställt på
Falun och Prag
”Vi säljer med Kakservice minst två
gånger per år. Kakor och godis tar ju
slut, så det går bra att sälja ofta. Vi ska
åka på cup i Varberg och Falun. När
tjejerna är 13-14 år brukar vi åka till
Prag, så det är lika bra att börja spara
till den resan också.”

IBK Vänersborg
F-09/10
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 23 st
Förtjänst.........16 950 kr

Jani, aktiv förälder och
tränare i klubben

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.

Kålles

Pelles

Farmors

Kajsas

Pappas

Malins

Pepparkakshus

Farfars

PepparFarfars
kakshus

Morfars

Malins
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Pappas
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Farmors Kajsas
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Gammelfarfars

Kålles

Veronikas

Morfars
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Lillans

Josefinas

GammelMormors Dagnys
farfars

Smillas

Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas

Mammas
Totalt antal

60

Alla burkar

Allergiinformation

Gluten
Mjölk
Nötter
Jordnöt
Mandel
Soja
Ägg
Sesam

Stöd oss och köp kakor,
knäckebröd och godis!
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 = innehåller ingrediensen  = kan innehålla spår av ingrediensen  = innehåller inte ingrediensen
Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakservice.se/produkter

Totalt antal

Jag som säljer heter: ..............................................................................................................................
Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas

GammelMormors Dagnys
farfars

Lillans Morfars

Kålles

Pelles

Farmors Kajsas

Pappas

Malins

PepparFarfars
kakshus

KAKSERVICE AB • BIFROSTGATAN 44 • 431 44 MÖLNDAL

Telefon: 031 - 27 22 20 • Kontorstid: 07.30 - 17.00 • kundservice@kakservice.se • SMS 0730-12 22 20 • kakservice.se

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Säljare: .......................................................................... Förening/klass: .........................................................................

Vi klimatkompenserar
för våra transporter, förpackningar och innehållet
i våra produkter.
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Min förening/klass: ................................................................................................................................
Vi samlar till: .............................................................................................................................................

SÄLJKATALOG HÖST 2022

Mormors Dubbla Chokladflarn

Farmors Godaste

Den här klassikern är alltid populär och har funnits länge i
sortimentet. Härligt goda chokladbollar rullade i kokosflingor
som snabbt brukar bli en favorit kring fikabordet.

Exklusiva kakor av sprödbakade havreflarn med massor av
choklad som smälter i munnen och som är populära hos
fikasugna finsmakare.

Havrekakor dekorerade med mörk choklad
och sprödbakade enligt farmors godaste recept
– en ljuvlig smakupplevelse som passar alla.

Antal: ca 19 st.

Antal: ca 15 st.

Antal: ca 27 st.

Mammas Chokladbollar

Vikt: 570 g.
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Smillas Sursockrade Godisar

Dagnys Dammsugare

För alla som gillar när det drar lite i mungiporna passar
det här sursockrade godiset. Med favoriter som surskalle,
fizzyflaska, melonstång, skumromb, fizzydödskalle,
colanapp, sodaflaska och bläckfiskar.

Vegansk

Antal: ca 57 st. Vikt: 515 g.

Vikt: 465 g.

60

K la ss ik e r !

Vegansk

Vikt: 485 g.

Vegansk

Kajsas Kafékakor

En kalasgod klassiker med mild punschsmak
och smarrig marsipan doppad i choklad. En
riktig godbit som är ett måste på varje fikabord.

Härliga kafékakor som tål att bjudas på. Massor
med bitar av äkta choklad gör fikastunden till en
av dagens bästa.

Antal: ca 15 st.

Antal: ca 21 st.

Vikt: 470 g.

Vikt: 500 g.

Alla burkar

Josefinas Finknäcke
En av våra goda knäckesticks – krispiga
med vallmo, linfrö och sesam. Perfekt för
den som vill ha något knaprigt till fikat.

kr
st

Hitta dina
favoriter!

Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Lillans Lösgodis

Pappas Punschbollar

Härlig blandning av sött, salt och fruktigt. En mix
av det godaste smågodiset där hela familjen enkelt
upptäcker nya favoriter.

Chokladöverdragna läckerbitar med traditionell
smak och karaktäristisk, söt punscharom. Rullade
i chokladströssel och redo att njutas av.

Antal: ca 20 olika sorter

Antal: ca 19 st.

Vikt: 515 g.

Glutenfr

i

Vikt: 570 g.

Malins Bästa MellisBars

Konrads Kalasknäcke

Morfars Chokladkex

Populära knäckesticks med sesam och
havssalt som fungerar lika bra till kaffet
som till chark- eller ostbrickan.

Mjölkchokladfyllda glutenfria kex med 88 % belgisk choklad
och portionsförpackade två och två – vilket gör dem
perfekta att dela med någon som du tycker om.

Goda müslibars överdragna med ljus eller mörk
choklad. Toppen att ha med i väskan när du behöver
ett snabbt och smidigt mellanmål.

Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Antal: 11 st. Vikt: 235 g.

Antal: 9 st.

Kålles Kolabollar

Tomtenissarnas
Pepparkakshus

Veronikas Ost- & Vitlöksknäcke
Knäckesticks med mycket smak som med fördel kan
ätas som de är eller avnjutas med favoritpålägget.
Antal: ca 37 st. Vikt: 300 g.

Nyhet!

Gammelfarfars Seglarknäcke
Dinkelknäckesticks med dill och lök bakade enligt
gammelfarfars favoritrecept. Knapriga, goda och lika
perfekta till elvakaffet som ute på de sju haven.
Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Chokladöverdragna läckerbitar med fyllig kolasmak
rullade i strössel. Enkla att ställa fram på bordet när du
vill bjuda på något lite färgglatt och alldeles extra.
Antal: ca 18 st. Vikt: 570 g.

Vikt: 225 g.

Vegansk

En rolig byggsats till tio stycken små välsmakande
pepparkakshus – perfekt för julpyssel med familj
och vänner. Dekorera med garnering och sätt ihop
husen med kristyr efter egen smak.
Antal: 10 st. pepparkakshus Vikt: 500 g.

Kapten Pelles Sjörövarlakrits
Riktigt god lakritsblandning för både gamla och unga
busfrön. Färgglad sötlakrits fylld med smak av jordgubb,
banan, choklad, apelsin och äpple.
Antal: ca 100 st.

Vikt: 500 g.

Farfars Favoriter
Smaskiga kakor med äkta belgisk choklad och mild
vaniljsmak, bakade efter vårt eget goda recept. En riktig
favoritkaka som brukar vara lika populär hos såväl farfar
som hos barnbarnen.
Antal: ca 45 st.

Vikt: 535 g.

Vegansk

Mormors Dubbla Chokladflarn

Farmors Godaste

Den här klassikern är alltid populär och har funnits länge i
sortimentet. Härligt goda chokladbollar rullade i kokosflingor
som snabbt brukar bli en favorit kring fikabordet.

Exklusiva kakor av sprödbakade havreflarn med massor av
choklad som smälter i munnen och som är populära hos
fikasugna finsmakare.

Havrekakor dekorerade med mörk choklad
och sprödbakade enligt farmors godaste recept
– en ljuvlig smakupplevelse som passar alla.

Antal: ca 19 st.

Antal: ca 15 st.

Antal: ca 27 st.

Mammas Chokladbollar

Vikt: 570 g.
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Smillas Sursockrade Godisar

Dagnys Dammsugare

För alla som gillar när det drar lite i mungiporna passar
det här sursockrade godiset. Med favoriter som surskalle,
fizzyflaska, melonstång, skumromb, fizzydödskalle,
colanapp, sodaflaska och bläckfiskar.

Vegansk

Antal: ca 57 st. Vikt: 515 g.

Vikt: 465 g.

60

K la ss ik e r !

Vegansk

Vikt: 485 g.

Vegansk

Kajsas Kafékakor

En kalasgod klassiker med mild punschsmak
och smarrig marsipan doppad i choklad. En
riktig godbit som är ett måste på varje fikabord.

Härliga kafékakor som tål att bjudas på. Massor
med bitar av äkta choklad gör fikastunden till en
av dagens bästa.

Antal: ca 15 st.

Antal: ca 21 st.

Vikt: 470 g.

Vikt: 500 g.

Alla burkar

Josefinas Finknäcke
En av våra goda knäckesticks – krispiga
med vallmo, linfrö och sesam. Perfekt för
den som vill ha något knaprigt till fikat.

kr
st

Hitta dina
favoriter!

Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Lillans Lösgodis

Pappas Punschbollar

Härlig blandning av sött, salt och fruktigt. En mix
av det godaste smågodiset där hela familjen enkelt
upptäcker nya favoriter.

Chokladöverdragna läckerbitar med traditionell
smak och karaktäristisk, söt punscharom. Rullade
i chokladströssel och redo att njutas av.

Antal: ca 20 olika sorter

Antal: ca 19 st.

Vikt: 515 g.

Glutenfr

i

Vikt: 570 g.

Malins Bästa MellisBars

Konrads Kalasknäcke

Morfars Chokladkex

Populära knäckesticks med sesam och
havssalt som fungerar lika bra till kaffet
som till chark- eller ostbrickan.

Mjölkchokladfyllda glutenfria kex med 88 % belgisk choklad
och portionsförpackade två och två – vilket gör dem
perfekta att dela med någon som du tycker om.

Goda müslibars överdragna med ljus eller mörk
choklad. Toppen att ha med i väskan när du behöver
ett snabbt och smidigt mellanmål.

Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Antal: 11 st. Vikt: 235 g.

Antal: 9 st.

Kålles Kolabollar

Tomtenissarnas
Pepparkakshus

Veronikas Ost- & Vitlöksknäcke
Knäckesticks med mycket smak som med fördel kan
ätas som de är eller avnjutas med favoritpålägget.
Antal: ca 37 st. Vikt: 300 g.

Nyhet!

Gammelfarfars Seglarknäcke
Dinkelknäckesticks med dill och lök bakade enligt
gammelfarfars favoritrecept. Knapriga, goda och lika
perfekta till elvakaffet som ute på de sju haven.
Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Chokladöverdragna läckerbitar med fyllig kolasmak
rullade i strössel. Enkla att ställa fram på bordet när du
vill bjuda på något lite färgglatt och alldeles extra.
Antal: ca 18 st. Vikt: 570 g.

Vikt: 225 g.

Vegansk

En rolig byggsats till tio stycken små välsmakande
pepparkakshus – perfekt för julpyssel med familj
och vänner. Dekorera med garnering och sätt ihop
husen med kristyr efter egen smak.
Antal: 10 st. pepparkakshus Vikt: 500 g.

Kapten Pelles Sjörövarlakrits
Riktigt god lakritsblandning för både gamla och unga
busfrön. Färgglad sötlakrits fylld med smak av jordgubb,
banan, choklad, apelsin och äpple.
Antal: ca 100 st.

Vikt: 500 g.

Farfars Favoriter
Smaskiga kakor med äkta belgisk choklad och mild
vaniljsmak, bakade efter vårt eget goda recept. En riktig
favoritkaka som brukar vara lika populär hos såväl farfar
som hos barnbarnen.
Antal: ca 45 st.

Vikt: 535 g.

Vegansk

Mormors Dubbla Chokladflarn

Farmors Godaste

Den här klassikern är alltid populär och har funnits länge i
sortimentet. Härligt goda chokladbollar rullade i kokosflingor
som snabbt brukar bli en favorit kring fikabordet.

Exklusiva kakor av sprödbakade havreflarn med massor av
choklad som smälter i munnen och som är populära hos
fikasugna finsmakare.

Havrekakor dekorerade med mörk choklad
och sprödbakade enligt farmors godaste recept
– en ljuvlig smakupplevelse som passar alla.

Antal: ca 19 st.

Antal: ca 15 st.

Antal: ca 27 st.

Mammas Chokladbollar

Vikt: 570 g.
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Smillas Sursockrade Godisar

Dagnys Dammsugare

För alla som gillar när det drar lite i mungiporna passar
det här sursockrade godiset. Med favoriter som surskalle,
fizzyflaska, melonstång, skumromb, fizzydödskalle,
colanapp, sodaflaska och bläckfiskar.

Vegansk

Antal: ca 57 st. Vikt: 515 g.

Vikt: 465 g.

60

K la ss ik e r !

Vegansk

Vikt: 485 g.

Vegansk

Kajsas Kafékakor

En kalasgod klassiker med mild punschsmak
och smarrig marsipan doppad i choklad. En
riktig godbit som är ett måste på varje fikabord.

Härliga kafékakor som tål att bjudas på. Massor
med bitar av äkta choklad gör fikastunden till en
av dagens bästa.

Antal: ca 15 st.

Antal: ca 21 st.

Vikt: 470 g.

Vikt: 500 g.

Alla burkar

Josefinas Finknäcke
En av våra goda knäckesticks – krispiga
med vallmo, linfrö och sesam. Perfekt för
den som vill ha något knaprigt till fikat.

kr
st

Hitta dina
favoriter!

Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Lillans Lösgodis

Pappas Punschbollar

Härlig blandning av sött, salt och fruktigt. En mix
av det godaste smågodiset där hela familjen enkelt
upptäcker nya favoriter.

Chokladöverdragna läckerbitar med traditionell
smak och karaktäristisk, söt punscharom. Rullade
i chokladströssel och redo att njutas av.

Antal: ca 20 olika sorter

Antal: ca 19 st.

Vikt: 515 g.

Glutenfr

i

Vikt: 570 g.

Malins Bästa MellisBars

Konrads Kalasknäcke

Morfars Chokladkex

Populära knäckesticks med sesam och
havssalt som fungerar lika bra till kaffet
som till chark- eller ostbrickan.

Mjölkchokladfyllda glutenfria kex med 88 % belgisk choklad
och portionsförpackade två och två – vilket gör dem
perfekta att dela med någon som du tycker om.

Goda müslibars överdragna med ljus eller mörk
choklad. Toppen att ha med i väskan när du behöver
ett snabbt och smidigt mellanmål.

Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Antal: 11 st. Vikt: 235 g.

Antal: 9 st.

Kålles Kolabollar

Tomtenissarnas
Pepparkakshus

Veronikas Ost- & Vitlöksknäcke
Knäckesticks med mycket smak som med fördel kan
ätas som de är eller avnjutas med favoritpålägget.
Antal: ca 37 st. Vikt: 300 g.

Nyhet!

Gammelfarfars Seglarknäcke
Dinkelknäckesticks med dill och lök bakade enligt
gammelfarfars favoritrecept. Knapriga, goda och lika
perfekta till elvakaffet som ute på de sju haven.
Antal: ca 41 st. Vikt: 330 g.

Chokladöverdragna läckerbitar med fyllig kolasmak
rullade i strössel. Enkla att ställa fram på bordet när du
vill bjuda på något lite färgglatt och alldeles extra.
Antal: ca 18 st. Vikt: 570 g.

Vikt: 225 g.

Vegansk

En rolig byggsats till tio stycken små välsmakande
pepparkakshus – perfekt för julpyssel med familj
och vänner. Dekorera med garnering och sätt ihop
husen med kristyr efter egen smak.
Antal: 10 st. pepparkakshus Vikt: 500 g.

Kapten Pelles Sjörövarlakrits
Riktigt god lakritsblandning för både gamla och unga
busfrön. Färgglad sötlakrits fylld med smak av jordgubb,
banan, choklad, apelsin och äpple.
Antal: ca 100 st.

Vikt: 500 g.

Farfars Favoriter
Smaskiga kakor med äkta belgisk choklad och mild
vaniljsmak, bakade efter vårt eget goda recept. En riktig
favoritkaka som brukar vara lika populär hos såväl farfar
som hos barnbarnen.
Antal: ca 45 st.

Vikt: 535 g.

Vegansk

Beställningslista
Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas
Namn / Adress / Telefon
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60:-

60:-

60:-
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GammelMormors Dagnys
farfars
60:-
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Lillans
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Pelles

60:-

60:-
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60:-
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60:-

60:-

PepparFarfars
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60:-

60:-

Summa

Jag som säljer heter: ....................................................................................

V äl j d in a favo r it e
r o ch
stö d lo k al a s k o lk
la ss e r o ch la g .
S to r t ta ck fö r d
it t stö d !

Du är med och
förverkligar drömmar.

Köp kakor, knäcke och godis så är du med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen
för barn och ungdomar. Varje år förverkligar 9 000 skolklasser, lag och föreningar drömmar om
klassresor, cuper och träningsläger genom att sälja Kakservice produkter.

Förtjänst på
en försäljning:

13 332 kr

Mallorca stod högst på listan
”Eleverna använde både sociala
medier och knackade dörr
– det funkade väldigt bra. Även
föräldrarna hjälpte till genom att
ta med kataloger till sina arbetsplatser. Information om gluten
och laktos är tydlig, så det finns
verkligen något för alla!”

Förtjänst på
en försäljning:

Hedeskolan
klass 5A
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 20 st
Förtjänst.........13 332 kr

Liselotte,
lärare och klassmentor

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakservice jättegoda produkter. Varje såld burk tar oss närmare vårt
mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

16 950 kr

Med siktet inställt på
Falun och Prag
”Vi säljer med Kakservice minst två
gånger per år. Kakor och godis tar ju
slut, så det går bra att sälja ofta. Vi ska
åka på cup i Varberg och Falun. När
tjejerna är 13-14 år brukar vi åka till
Prag, så det är lika bra att börja spara
till den resan också.”

IBK Vänersborg
F-09/10
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 23 st
Förtjänst.........16 950 kr

Jani, aktiv förälder och
tränare i klubben

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.
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Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas

Mammas
Totalt antal

60

Alla burkar

Allergiinformation

Gluten
Mjölk
Nötter
Jordnöt
Mandel
Soja
Ägg
Sesam

Stöd oss och köp kakor,
knäckebröd och godis!
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 = innehåller ingrediensen  = kan innehålla spår av ingrediensen  = innehåller inte ingrediensen
Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakservice.se/produkter

Totalt antal

Jag som säljer heter: ..............................................................................................................................
Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas

GammelMormors Dagnys
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Farmors Kajsas
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Malins

PepparFarfars
kakshus

KAKSERVICE AB • BIFROSTGATAN 44 • 431 44 MÖLNDAL

Telefon: 031 - 27 22 20 • Kontorstid: 07.30 - 17.00 • kundservice@kakservice.se • SMS 0730-12 22 20 • kakservice.se

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Säljare: .......................................................................... Förening/klass: .........................................................................

Vi klimatkompenserar
för våra transporter, förpackningar och innehållet
i våra produkter.
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Min förening/klass: ................................................................................................................................
Vi samlar till: .............................................................................................................................................

SÄLJKATALOG HÖST 2022
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Namn / Adress / Telefon

Pris/burk

60:-

60:-

60:-

60:-

60:-

Förening/klass:.................................................................................................................

GammelMormors Dagnys
farfars
60:-

60:-

60:-

Lillans

Morfars

Kålles

Pelles

60:-

60:-

60:-

60:-

Farmors Kajsas
60:-

60:-

Pappas

Malins

60:-

60:-

PepparFarfars
kakshus
60:-

60:-

Summa

Jag som säljer heter: ....................................................................................

V äl j d in a favo r it e
r o ch
stö d lo k al a s k o lk
la ss e r o ch la g .
S to r t ta ck fö r d
it t stö d !

Du är med och
förverkligar drömmar.

Köp kakor, knäcke och godis så är du med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen
för barn och ungdomar. Varje år förverkligar 9 000 skolklasser, lag och föreningar drömmar om
klassresor, cuper och träningsläger genom att sälja Kakservice produkter.

Förtjänst på
en försäljning:

13 332 kr

Mallorca stod högst på listan
”Eleverna använde både sociala
medier och knackade dörr
– det funkade väldigt bra. Även
föräldrarna hjälpte till genom att
ta med kataloger till sina arbetsplatser. Information om gluten
och laktos är tydlig, så det finns
verkligen något för alla!”

Förtjänst på
en försäljning:

Hedeskolan
klass 5A
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 20 st
Förtjänst.........13 332 kr

Liselotte,
lärare och klassmentor

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakservice jättegoda produkter. Varje såld burk tar oss närmare vårt
mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

16 950 kr

Med siktet inställt på
Falun och Prag
”Vi säljer med Kakservice minst två
gånger per år. Kakor och godis tar ju
slut, så det går bra att sälja ofta. Vi ska
åka på cup i Varberg och Falun. När
tjejerna är 13-14 år brukar vi åka till
Prag, så det är lika bra att börja spara
till den resan också.”

IBK Vänersborg
F-09/10
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 23 st
Förtjänst.........16 950 kr

Jani, aktiv förälder och
tränare i klubben

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.

Kålles

Pelles

Farmors

Kajsas

Pappas

Malins

Pepparkakshus

Farfars

PepparFarfars
kakshus

Morfars

Malins

Lillans

Pappas

Dagnys

Farmors Kajsas

Mormors

Pelles

Gammelfarfars

Kålles

Veronikas

Morfars

Konrads

Lillans

Josefinas

GammelMormors Dagnys
farfars

Smillas

Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas

Mammas
Totalt antal

60

Alla burkar

Allergiinformation

Gluten
Mjölk
Nötter
Jordnöt
Mandel
Soja
Ägg
Sesam

Stöd oss och köp kakor,
knäckebröd och godis!
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 = innehåller ingrediensen  = kan innehålla spår av ingrediensen  = innehåller inte ingrediensen
Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakservice.se/produkter

Totalt antal

Jag som säljer heter: ..............................................................................................................................
Mammas Smillas Josefinas Konrads Veronikas

GammelMormors Dagnys
farfars

Lillans Morfars

Kålles

Pelles

Farmors Kajsas

Pappas

Malins

PepparFarfars
kakshus

KAKSERVICE AB • BIFROSTGATAN 44 • 431 44 MÖLNDAL

Telefon: 031 - 27 22 20 • Kontorstid: 07.30 - 17.00 • kundservice@kakservice.se • SMS 0730-12 22 20 • kakservice.se

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Säljare: .......................................................................... Förening/klass: .........................................................................

Vi klimatkompenserar
för våra transporter, förpackningar och innehållet
i våra produkter.
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Min förening/klass: ................................................................................................................................
Vi samlar till: .............................................................................................................................................
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