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Lös in din gåva via Internet
På www.newportb2b.com/giftcard löser du enkelt in ditt gåvokort,
där kan du även ta del av ett större utbud av gåvor och få mer pro-
duktinformation. För detta behöver du ditt personliga kortnummer
som finns här på gåvokortet. Du kan även följa ditt pakets resväg
direkt på hemsidan.

Vår partner
Newports gåvokort driftas av Supékort Sweden AB i Norrköping. Alla
frågor kring logistik, inlösen och leveransbesked hanteras av
Supékorts Kundtjänst i Norrköping.

Viktig information om din leverans
Gåvan levereras av Postens paketservice till den adress du anger på
önskad dag mellan kl. 08.00–16.00. Leveransen kan tyvärr inte för-
aviseras. Om det inte finns någon som kan ta emot leveransen lämnas
paketet vid dörren.

Kundtjänst
Vid frågor ring oss på telefon 075-666 11 11 och se till att ha ditt kort-
nummer till hands eller maila: kundservice@supekortprofile.se
Observera att det ej går att ringa in din beställning då det är en värde-
handling.

Minnesanteckningar
Jag har beställt:

Leveransdag: Mitt kortnummer:

Newport Collection AB, Box 91, 601 02 Norrköping
Telefon: 075-666 11 11  E-mail: kundservice@supekortprofile.se B2BNEWPORT CORPORATE

SALES DIVISION
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Ditt personliga kortnummer finner du i det vita fältet nedan. Detta presentkort berättigar dig till en av produkterna från Newport på nästa sida. Du löser enkelt in din gåva på vår hem-
sida www.newportb2b.com/giftcard. Du kommer då att behöva ha ditt personliga kortnummer till hands. Observera att det ej går att ringa in din beställning då detta är en värdehandling.
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newport bestick 24 delar
Eleganta bestick i tidlös design. Handtag av
tålig, benvit plast och blad av rostfritt stål.
Tål att användas dagligen och att diskas i
maskin. 24 delar – 6 st knivar, 6 st gafflar, 
6 st matskedar och 6 st teskedar.

aspen polar bear pläd 1 st
Vem gillar inte att svepa en varm pläd om
sig när man är frusen? Aspen pläd är mjuk
och varm, tillverkad av lyxig pälsimitation i
färgen Polar Bear. Fin i soffan eller i sov-
rummet. 110 x 150 cm.

newport frotté 4 st
Bäst i test-vinnande frottéhanddukar som
håller sig lika fina efter varje tvätt. Tillver-
kade av 600 g bomull. 2 st 50x70 cm, 2 st
70x140 cm. Välj mellan färgerna:  marinblå,
röd, vit, sandfärgad, grå eller aqua.

davenport bäddset 4 delar
2 st påslakan och 2 st örngott i marinblått
med vita ränder och dekorativa knappar.
Ett sobert bäddlinne i skön kvalitet. Mått
örngott 50 x 60 cm, påslakan 150 x 210 cm.
100% bomull.

wyoming bäddset 4 delar
Fräscht, rutigt bäddlinne i marinblått och
naturvitt – 2 st påslakan och 2 st örngott.
Klassisk New England-stil, förnyar ditt sov-
rum på ett kick! Mått örngott 50 x 60 cm,
påslakan 150 x 210 cm. 100% bomull.

garrett vattenglas 6-pack
Lyxiga vattenglas av crystalline med guld-
emblem och guldkant. Fina att även serve-
ra glögg eller dessert i. Endast handdisk.
Höjd 6 cm, Ø 5 cm. Levereras i en exklusiv
presentförpackning.

garrett vattenkaraff 1,5 l
En rymlig vattenkaraff, tillverkad av av crys-
talline vilket ger en hög tålighet mot repor. 
Med ett prydande  guldemblem på ena sidan
och guldkant. Endast handdisk. Höjd 26 cm,
Ø 10 cm. Rymmer 1,5 liter.

colorado bäddset 4 delar
2 st påslakan och 2 st örngott med dekorati-
va knappar. Framsidan är rutmönstrad i dovt
blått/grönt/rött/gult och baksidan är sand-
färgad. Mått örngott 50 x 60 cm, påslakan
150 x 210 cm. 100% bomull.
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ranch cutlery set 
Kvalitetsbestick av rostfritt stål och handtag
av rosenträ. Sex knivar och sex gafflar. Grill-
besticken är utmärkta att använda till sön-
dagssteken och sommarens alla grillkvällar.
Tål maskindisk.

santa barbara pläd
Santa Barbara är en mjuk och härlig stickad
pläd av bomull.  Skön att svepa om sig på
kvällen, snygg att lägga i soffan eller på
sängen. Klassisk rand i marinblått och vitt.
Storlek 120 x 160 cm.

aspen booties
Fina och riktigt mjuka och härliga tofflor av
mockaimitation med insida av konstpäls.
Välj mellan färgerna Mink, Polarbear eller
Brown Bear. Två storlekar: S/M motsvarar
35-39 och L/XL som motsvarar 40-45.

riverhead bäddset 4 delar
Ett tidlöst bäddlinne i klassisk New England
stil. 2 st Pin Stripe randiga påslakan och 2 st
örngott i marinblått och vitt med dekorativa
knappar.  Mått örngott 50 x 60 cm, påslakan
150 x 210 cm. 100% Öko-Tex bomull.

southampton bäddset 4 delar
Exklusivt bäddset i amerikansk stil, 4 delar.
2 st randiga påslakan i vitt och marinblått
på ena sidan, vitt med en stjärnbård på andra
samt 2 st randiga örngott. 100% bomull.
Öko-Tex. Mått 150 x 210 cm + 50 x 60 cm. 

newport muggar 6 st
6 st Polo-inspirerade porslinmuggar med
handtag. Muggarna är numrerade med 1-6
och har ett Newportemblem på motstående
sida. Finns i 2 färger, välj mellan marinblå
eller offwhite. Rymmer 20 cl.

jamesport morgonrock 1 st
Ljuvligt mjuk och skön morgonrock att svepa
om sig när man är frusen på morgonen.
Broderad Newport logo på bröstet, 2 fickor
fram. Välj mellan vit eller blå. Unisexmodell
i storlek S/M och L/XL. Av microfleece.

windsor bäddset 4 delar
2 st påslakan och 2 st örngott i ljusblått
med vita ränder och dekorativa knappar.
Klassisk New England-stil, förnyar ditt sov-
rum på ett kick! Mått örngott 50 x 60 cm,
påslakan 150 x 210 cm. 100% bomull.
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