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A D D U P C A R D - S V E R I G E S  M E S T  F L E X I B L A  G Å V O K O R T



ADDUPCARD

Under de senaste åren har gåvokort, som ger stor valfrihet till mottagaren, blivit allt vanligare. 

AddUpCard erbjuder det senaste inom gåvokort och ger tillgång till marknadens bredaste sortiment 

- vilket innebär att du kan vara säker på att du ger din vän, kollega eller speciellt utvalda den optimala 

gåvan. Kortet passar perfekt som julgåva, säljpremie eller som present vid bemärkelsedagar.

Med AddUpCard är det lätt att både ge och ta emot en väl vald gåva!  Vi har fyllt vårt sortiment med 

både bredd och djup. Här finns, vågar vi lova, något för alla oavsett intresse och smak

Följ intresset

AddUpcard  gör det enkelt att följa sitt eget intresse.  Gåvokortet kan anpassas med valfritt belopp och 

.

ger mottagaren tillgång till mer än 1000 produkter från skilda produktsegment - innehållande bland 

annat köksartiklar, verktyg, ljud & bild, vin, choklad och leksaker. 

Den som får gåvan väljer ut en eller flera produkter till det aktuella värdet på vår hemsida. Det är även 

möjligt att handla för mer än kortets värde och det överskjutande beloppet betalas då i samband med 

utcheckningen.

Paketet levereras inom 10 arbetsdagar efter mottagen beställning och skickas till närmaste 

utlämningställe.

VI HAR GJORT DET LÄTT FÖR DIG

A D D U P C A R D - S V E R I G E S M E S T F L E X I B L A G Å V O K O R T



Vi arbetar hela tiden med att hitta och knyta till oss nya samarbetspartners som 

tillför Addupcard en ökad sortimentsbredd och variation.

I år är vi stolta och glada över att kunna presentera följande nya varumärken i 

vårt sortiment: 



Hemmakocken
Den som trivs i köket och gillar att laga mat botaniserar med glädje på avdelningen för 

köksredskap. Här finns snygga och funktionella redskap för allt!

Hemmakocken, bartendern och bagaren kommer att finna sig väl tillrätta!
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Samtliga priser är exklusive moms

Easy Glide Kas-
trull med lock

Skeppshult 

 719:-

Eva Solo Dressing-

Kaffebryggare Stavmixerset
Pepparkvarn 479:- 719:-
399:-

Dekorationsfat 
shaker och Karaff 

519:-

Torkugn

Pizzasten/

Brödrost 
Vacuumförslutare

fällbart 

2279:-

1279:-1599:-319:-

Pastatork
pizzaspade   

519:-
 183:-

Stekpanna Skeppshult 

Eva Solo Karaff + Diskställ

Olja & vinägerset
26 cm

215:- 

559:-
639:-

6 glas  

  
639:-

Termometer 

Ravioliset 

Vattenkokare

239:-

439:-

med timerfunktion 

199:-

Sockerkaksform 

199:-



Samtliga priser är exklusive moms

Fotslipare  

159:-

Spel Idiotkunskap  

439:- 199:-

360:-

Fotmassage Spa  

Värmefilt    Elektrisk Trådlös 

Korkskruv 

319:-

Hårfön
Powerbank 

319:-
 

Elektrisk 

Ismaskin

183:-

fr 2239:-

Köksvåg Badrumsvåg  Trådlösa
Kylväska 319:- 280:-
1999:-

Automatisk 
hörlurar 

399:-
Kaffemaskin

5999:-

Eva Solo Ölglas 6-pack

639:-

Dedicato 
Grand Cuvée

108:-

Partybelysning

Klocka med Elscooter

59:-

4880:-
Premium Zinfandel

uppvakningsljus112:-
559:-



livsnjutaren
På www.addupcard.com står julbordet dukat för alla som gillar att njuta av livets goda.  

Välfyllt och lockande. Smakfullt och lyxigt. Bara att gå in och välja!
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hemmafixaren
Hemmafixaren hittar lätt sin present på www.addupcard.com. Här finns ett helt artilleri med 

verktyg och tillbehör för den drivne. Ett gyllene tillfälle att komplettera sin verktygspark och 

kanske till och med få pengar över till något från de andra kategorierna i vårt utbud.
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Samtliga priser är exklusive moms

LuftavfuktareTrädgårdsset Påslös Dammsugare

Is/snöskrapa HäcksaxBorrmaskin

Verktygslåda Element Väderstation Bordsfläkt

Pannlampa Hylsnyckelsats Arbetslampa Fönstertvätt

3999:-199:- 1039:-

143:- 959:-559:-

360:- 1599:- 599:-599:-

151:- 391:- 399:- 519:-



Samtliga priser är exklusive moms

Taklampa

Taklampa Circle 

Adventsstjärna

599:-

479:-
Taklampa  

Factory Star
799:-

639:-

1039:- 1839:- 1039:-
TaklampaBordslampa Powerhögtalare LED Ljuskälla "

Knivblock 

Digital 

Love"

1999:-

279:-

Plafond

Bäddlakans
Barometer/Termometer -

1599:-

959:-
set

199:-

Handuksset 

Franzéns

Papperskorg 

239:-

Armband 

Badrumsvåg 

med sensor  

249:-

360:-

719:-



stylisten
Stylisten och heminredaren har en egen avdelning på www.addupcard.com. Här finns  vackra 

saker att styla hemmet med. Allt från exklusiva doftljus till PR Homes vackra armaturer. 
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360:-

560:-

800:-

Valfritt belopp

(samtliga priser exkl. moms)

• Valfritt Belopp

• Kortet kan fås med egen design

• Youtube hälsning eller meddelande i samband med inloggning möjlig.

• Samtliga kort laddas med 75:- frakt

• Vid inlösen kan upp till 10 kort lösas in samtidigt. Då tas bara en fraktavgift. 

 Övriga fraktavgifter tillfaller inlösaren som får summan tillgodo att handla för.

• Gemensam leverans till Företagsadress möjligt. Verklig Fraktavgift faktureras. 

• Kortet kan fås utan mergåva.

• Addupcard reserverar sig för ev. slutförsäljning av mergåvor.

Samtliga våra Julgåvokort levereras med 

en stilfull elektronisk tändare (värde 143:-) 

i en presentförpackning som också rymmer själva gåvokortet.   

MERGÅVA

God Jul
Gott Nytt År

SVERIGES MEST FLEXIBLA GÅVOKORT

God Jul
Gott Nytt År



Istället för att själv få hem en julklapp kan du välja att skänka gåvobeloppet till Erikshjälpen. För 

beloppet får då Erikshjälpen välja produkter som säljs i någon av Erikshjälpen Second Hands 

butiker och bidrar till biståndsinsatser för barn i Sverige och utomlands. 

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som startades av ett barn. Utifrån barnkonventionen 

bedriver Erikshjälpen biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, 

hälsa samt trygghet och skydd. Det kan vara att återintegrera barn som levt på gatan i sina 

familjer, att påverka myndigheter att ta ansvar för alla barns rätt till utbildning – även barn med 

funktionsnedsättningar – och att förändra attityder kring kvinnlig könsstympning.

Erikshjälpen har stor tilltro till barns egna förmågor och drömmar och tycker det är viktigt att 

göra barn mer delaktiga i sin egen och samhällets utveckling.

Sortimentet kan variera över säsong. Reservation för eventuella tryckfel

GE DIN GÅVA 
TILL VÄLGÖRENHET
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På www.addupcard.com presenteras våra varor 

på ett attraktivt och överskådligt sätt. Här finns ett 

rikt sortiment uppdelat på olika kategorier så att 

det ska vara enkelt att hitta rätt. Här får du på ett 

enkelt sätt överblick så att det blir  ett nöje i sig 

att gå in och titta.  Vare sig du är hemmafixare, 

hemmakock, livsnjutare eller inredare så har du 

en trevlig stund framför dig bara med att kolla 

igenom hemsidan. - Har du dessutom fått ett 

addUpCard blir det ett ännu mer givande nöje. 

Om du redan har insett fördelarna med gåvokort 

som presentform, hälsar vi dig välkommen till 

AddUpCard - Sveriges mest flexibla gåvokort. 

Om inte, så välkommen in och kolla själv på 

www.addupcard.com.

KOM IN OCH KOLLA!



Leverans

Paketet skickas till dig inom 10  arbetdagar. 

Du meddelas via SMS  eller e-post när pa-

ketet finns att  hämta på utlämningsstället.

Handla

Välj fritt ur hela sortimentet från Startsidan 

eller bland de olika kategorierna.

Checka ut

Gå till kassan och fyll i dina personliga uppgifter. 

Om köpet överstiger gåvokortets värde betalas 

mellanskillnaden med bank- eller kreditkort alt 

faktura. Ev. kvarvarande belopp kan återanvändas. 

Frakt tillkommer fr.om köp nr 2..

Aktivera kortet

Gå in på www.addupcard.com, fyll i 

värdekoden i fältet "GÅVOKORTSKOD" 

och tryck sedan på "AKTIVERA". Flera 

kort kan aktiveras samtidigt.

så här fungerar det


