
Id-märkning önskas - lammnummer (tillägg 10:-/skinn) 
Önskar hjälp med val av lämpligaste beredning    
Skinn till färgning enl. bifogad lista
Skinnen säljes till Donnia Skinn 
Bg/Pg vid försäljning av skinn

Ert momsreg.nr vid försäljning

Namn (v.g. TEXTA)

Adress

Postnr, Ort

Tel       Mob

e-post

Slakteri och Medlemsnr

Slakteriets not.

SE-nr

Kundnr Donnia 

Medlem i Gotlandsfårsför.       nej         ja Nr   

Följesedel 

Betalningsvillkor: 15 dagar netto/Förskottsbetalning vid betalningsanmärkning

Originalet + blå kopia till
Donnia Skinn AB
Sommavägen 17
573 41 TRANÅS

Fårägarens underskrift

Råskinnen skickas till
Donnia Skinn AB
Sommavägen 17
573 41 TRANÅS 

Transportörens underskrift (vid transport till slakteri)

       Tel. 0140-563 55
 info@donniaskinn.se

www.donniaskinn.se
    facebook.com/donniaskinn

Leveransdatum til Slakt alt. Donnia (år-månad-dag)

Lammskinn       Fårskinn

Tvättbar Päls - 18 mm 

Tvättbar Pläd - 35 mm 

Tvättbar Matta - oklippt* slipad lädersida

Tvättbar Matta - oklippt* ej slipad lädersida

Vegetabilgarvad-pläd - 35 mm (EKO) 

Totalt antal skinn:
* Donnia förbehåller sig rätten att ändra valet av beredning

om skinnet ej anses lämpligt till mattberedning.

Övriga önskemål

Nöthudar   Antal
         Beskrivning

 Donnias noteringar:
 Stans nr./märkning

Lamm      Får          Skad.

 Päls

 Pläd 

 Matt - slipad             

 Matt - ej slip. 

 Veg-pläd 

Kass. 

           Totalt   
 Anmärkningar:
      spindelull         tovor        fettrester        flåhål/knivm.

 Övrigt

 Id-avgift

 Datum  Signatur

 Nöthudar anm./beskrivning

OBS!! Kom ihåg att fylla i leveransdatum

Leveransvillkor: Fritt köparens lager - skinnen försäkrade hela vägen fram tills de når leverantören 

Ordernr.
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