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Erbjudande till JRSK medlemmar säsongen 2016 
 Flera  av Er nappade på det här förra året och vi kan ge samma möjlighet 
även i år! Färgen är riktigt effektiv kan många JRSK  medlemmar intyga. 
 
UNI-PRO bottenfärg är exakt samma färg som säljs idag i 2,5L förpackningar på 
nöjesbåtmarknaden under namnet Micron Superior. 
 
Den sitter kvar bättre när du spolar av båten på hösten vilket gynnar miljön och 
plånboken. Denna färg används idag i hela världen och är en av de mest effektiva som 
finns. 
  
Vi har fått ett erbjudande av International även i år att gå ut till JRSK-medlemmar 
med möjlighet att köpa Micron Superior i 5 liters Varvs-förpackning (burk) Den heter 
då UNI -PRO och kan målas på alla självpolerande, hårda bottenfärger, samt på VC 
17.  Priset är kraftigt reducerat som framgår nedan..  Dessutom spricker den inte som 
”gamla fartygsfärgen” tenderade att göra.  Idel fördelar kan man säga. Så häng på. Är 
5L mycket så kan du kanske dela med någon. Annars håller sig färgen i minst 5 år. 

Du betalar för 1st 5 liters UNI-PRO i 

Kulör: svart doverwhite, röd, blå, mörkblå           1195 kr  (2065.- rekpris) 

 
 För priset ska gälla gör Du så här: 

1. Beställ av Viking senast  15/2. Lämna in denna orderlapp namn med namn tel. till 
Butiken  i Fiskebäck eller i vår monter på Båtmässan. 

2. Ring,  maila. Telefon 031-69 61 60. Mail: order@vikingyachting.se.  
3. Ange antal samt kulör. 
4. Vi tar emot beställning och du får ett ordererkännande på mail.  
5. När vi får in färgen på lager mars 2016 får du ett SMS att det är dags att hämta 

din beställning.  
 
__st     _________________kulör. _________________________________namn  
 
 
____________________mailadress  ___________________________mobiltelefon.  
 

Du får även 25% rabatt på GILL seglarkläder i vår monter på mässan 
I övrigt 15% i vår butik under säsongen 2016 på ej nedsatta varor för JRSK-medlem. 


