
Företag/Organisation*
Namn på ditt företag eller organisation

Organisationsnummer*

Kontaktperson*
För -och efternamn

Epost till kontaktperson*
Skriv din e-post här

Faktura referens alt referenskod
Skriv fakturareferens eller referenskod här

Mobilnummer till kontaktperson*

Epost för faktura
Om annan än epostadress till kontaktperson

Antal Presentkort*
Ange antalet i siffror

Belopp på korten*
Lägsta belopp är 100 kr (max 5000 kr).

Önskemål på när Presentkorten ska vara laddade och börja gälla från och med: *
Skriv datum nedan

Önskemål om leveransdatum:*

Önskemål om leveransadress om inte presentkorten hämtas ut på Centralgatan 5*

Stenstans presentkort är lätt att ge bort och uppskattat att få. Gäller på ca. 85 caféer, restauranger, butiker, gym och 
salonger i Sundsvalls stadskärna och bidrar till en levande stadskärna.

VÄLKOMMEN MED ER FÖRETAGSBESTÄLLNING AV PRESENTKORT!

Beställning av kort: Presentkort beställs med beställningsformulär via presentkort@stenstan.se. Ange alla uppgifter 
markerade med *. Tänk på att ange önskat laddningsdatum, ett datum som är så nära då ni kommer att dela ut korten. När 
ni har lagt beställningen kommer ni få en bekräftelse på mail att den har gått igenom, får ni inte det kontakta 
presentkort@stenstan.se. Företagsfakturering sker i förskott. En faktura skickas från Stenstan med förfallodatum innan 
kortens laddningsdatum.

Leverans av kort: Beställningar hämtas på Centralgatan 5 mot uppvisning av legitimation eller postas enligt 
överenskommelse. Har du som beställare/kontaktperson själv inte möjlighet att hämta presentkorten, meddela 
presentkort@stenstan.se i förväg vem som kommer och hämtar korten. Vid postleverans tillkommer portokostnad.

Presentkortet: Kortet är giltigt 12 månader från laddningsdatum. Kan ej lösas in mot kontanter. Förlorat kort ersätts ej. 
Kortet kan användas på anslutna verksamheter i Stenstan. Se lista på www.stenstan.se. För saldo, utgångsdatum och 
användaravtal besök www.getmybalance.com eller scanna QR-koden på kortets baksida. Kortet används som ett bankkort 
med signatur (ej PIN). Presentkortet levereras tillsammans med en carrier.

 
Stenstans Presentkort
Beställningsformulär
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