
                   

    Villmanstrand 6.2.2022 
 

CORONA-Antigensnabbtest SARS-COV-2 (förpackning med 5 st.) (på bilden Boson, i 
försändelsen kan det finnas en helt motsvarande produkt av ett annat märke  

  
Corona snabbtest planerat för hemmabruk! 

 
Testet tas med hjälp av en vaddpinne från framdelen av näsa. Det här snabbtestet är ett 
ettstegstest som baserar sig på immunokromatografi. Testet är planerat för att snabbt fastställa 
förekomasten av corona antigener. Med testet kan man testa en person inom sju dagar från att 
symptomen börjat. Man bör noggrant bekanta sig med bruksanvisningen som finns i 
förpackningen. Produkten har försäkran om överensstämmelse FI/SE/EN, CE-certfikat, CE-
märkning. De nu publicerade prisen Moms 0 % fram till 31.12.2022! 
 
Försäljningsvillkor för våra klubbar  
Klubbens inköpspris  12.50 €/förpackning på 5 st. 
Om klubben säljer till icke-lion, lönar det sig att sätta försäljningspriset till 18,90 €/5 st. paket. 
Obs, med samma beställning kan man beställa ansiktsmasker enl. följande: 
 
Klubbens inköpspris  5 €/låda/inneh. 50 st. IIR munskydd (enskilt förpackade) 
Klubbens inköpspris 5 €/låda/inneh. 10 st. FFP2 munskydd 
Bägge paketens rekommenderade pris t.ex. 10 €/paket (klubben bestämmer) 
Leveransavgiften är 5,90 €/beställning. Betalningsvillkoren 30 dagar. Produkterna finns färdiga till 
försäljning. 
 
KLUBBENS BESTÄLLNING SKALL INNEHÅLLA FÖLJANDE UPPGIFTER: 
Klubbens officiella namn, klubbens FO-nummer, namn, telefonnummer och e-postadress på den 
person som beställer samt leveransadress och faktureringsadress. 
  



t.ex. 
– jag beställer antigensnabbtest (5 test/förp.) á 12.50 €/förp.         10 förpackningar 
             och/ eller 
-jag beställer enskilt förpackade IIR munskydd (50 st./låda) och/eller FFP2 (10 st./låda) à 5,00 
€/låda         
 
Med e-post sänds beställningen till adressen petri.saarenkangas@lakkapaa.com 

Med textmeddelande till numret: 0400215435 

Rekommenderat pris 
 
Om klubben vill få täckning (medel som doneras) på nämnda produkter kan klubben förfara på 
följande sätt: 
 
Klubbmedlemmarna betalar sina egna munskyddsbeställningar t.ex.10 €/låda till klubbens konto 

eller på ett sätt som klubben själv har bestämt. 

Klubbmedlemmarna betalar sina snabbtestbeställningar 18,90 €/förpackning (klubben 
bestämmer) på samma sätt. 
 
Om klubben bestämmer att de nämnda produkterna beställs endast för eget bruk och att man inte 
samlar in medel åt klubben, kan klubben sälja produkterna till sina medlemmar till inköpspris. 
 
Ändå så att klubben kan betala för hela beställningen senast inom 30 dagar efter det att 

munskydden har överlämnats åt medlemmarna. Rekommendationen är att betalningen samlas in 

på förhand. 

Om din klubb med den här aktiviteten stöder det arbete som Barnklinikernas faddrar utför 
(REKOMMENDATION), betalas behållningen 5€ /munskyddslåda eller 6,90 €/snabbtestlåda vidare 
på följande sätt: 
 
Barnklinikernas faddrar har kontonumret: Nordea FI21 1573 3000 1058 81 
Klubbar som hör till distrikten A och M betalar med referensnumret 1113899 
Klubbar som hör till distrikten E, G och F betalar med referensnumret 1113912 
Klubbar som hör till distrikten O, I och L betalar med referensnumret 1113886 
Klubbar som hör till distrikten N, B och C betalar med referensnumret 1113909 
Klubbar som hör till distrikten D, K och H betalar med referensnumret 1113873 
                                  
TILLÄGGSINFORMATION 
MDC Veikko Teerioja 
Kompanjonsledare  
tel. 0400 410793 
veikko.teerioja@gmail.com 

mailto:petri.saarenkangas@lakkapaa.com
mailto:veikko.teerioja@gmail.com

