
Gavekort til mere end 200 butikker, restauranter og oplevelser

Det elektroniske gavekort til Frederikshavn, Sæby og Læsø er den 
perfekte julegave, der opfylder alle medarbejderes individuelle ønsker 
til årets julegave.

Gavekortene kan nemlig benyttes som betalingsmiddel i langt de 
fleste butikker, restauranter og oplevelser både i Frederikshavn og på 
Læsø – som noget helt nyt – også i Sæby (se oversigt – klik her). 

Kortene kan benyttes flere gange, indtil beløbet er brugt. 

Sådan bestiller du gavekort

Gavekortene kan købes ved at udfylde formularen og sende den til 
info@frederik.nu. 

Som noget nyt, kan du kan også vælge at købe et gavekortsbevis 
online, som med det samme kan printes og gives til dine medarbej-
dere. Beviset skal herefter byttes til et fysisk gavekort hos et af vores 
salgssteder.

Handel  lokalt– også julegaven Gavekortet  – den perfekte  julegave ...! 

Bestillingsformular 
– udfyld, gem og send på e-mail til info@frederik.nu

Antal Beløb Gebyr* Pris i alt

Antal Beløb Gebyr* Pris i alt

Antal Beløb Gebyr* Pris i alt

Total   Total

Firma

Adresse

Postnr/by

Kontaktperson

Telefon

* 10 kr./gavekort – beløbet dækker flot juleindpakning, administration og transaktionsgebyr. På 
større bestillinger af gavekort for over 4.000 kr. inden den 1. december sparer du de 10 kr/gave-
kort. FREDERIK leverer gavekortene gratis inden for en uge i Frederikshavn, Sæby og på Læsø.

Gavekortene afhentes/skal leveres den: 

Dato: ________________   

Vi ønsker at betale:

 Ved afhentning hos FREDERIK, Tordenskjoldsgade 2 i Frederikshavn

 Beløbet indsættes på FREDERIKs bankkonto: Reg.nr. 9006, kontonr: 4564983018 

 den: ________________  

Gavekort kan også købes hos: Føtex Frederikshavn, MENY på H.C. Ørstedsvej,
Silvan på Knivholtvej og XL-Byg Elling Tømmerhandel A/S i Elling.

Årets LOKALE julegave  
til dine medarbejdere!

https://www.frederik.nu/gavekortbevis/
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