
Sälj jultidningar! Sälj jultidningar! 
132 lättsålda artiklar!

Välj premier, pengar 
eller både och!

163
premier!
Redan vid 99 kr kan 

du välja 2 st!*

Sälj även via vår 
webbshop!

*  När du sålt för 99 kr har du 200 poäng. 
 Då kan du välja 1 premie från grupp B  
 eller 2 premier från grupp A. 707.000 säljare sedan 1997



En hundraårig tradition
Jultidningar är en fin svensk tradition. I över 100 år 
har barn och ungdomar sålt serietidningar, böcker, 
godis, pyssel och annat kul till familj, grannar, släkt 
och vänner. Varorna levereras lagom till jul - därav 
namnet jultidning.

132 lättsålda artiklar
Vår katalog erbjuder något för alla smaker. Välj oss 
och se till att dina kunder har ett rikt och prisvärt 
utbud att välja bland – det gör skillnad!

Så här räknar du ut vad du tjänar

Roligt, lönsamt och lärorikt!

När du 
sålt för

Blir dina 
poäng

Den rosa tabellen visar hur många poäng din 
försäljning ger. Med dina poäng kan du välja premier, 
pengar eller både och. Alla premier i en grupp kostar 

Se vilka premier du kan välja och hur mycket pengar du kan tjäna!

 16100 kr -   17500 p
 15000 - 16099 kr  16000 p

 14325 - 14999 kr  15300 p
 13660 - 14324 kr  14640 p
 12995 - 13659 kr  13980 p
 12330 - 12994 kr  13320 p
 11665 - 12329 kr  12660 p
 11000 - 11664 kr  12000 p

 10625 - 10999 kr  11250 p
 10260 - 10624 kr  10500 p
  9895 - 10259 kr  9750 p
 9530 - 9894 kr  9000 p
  9165 - 9529 kr  8250 p
  8800 - 9164 kr  7500 p

  8500 - 8799 kr  6150 p
  8200 - 8499 kr  5820 p
  7900 - 8199 kr  5490 p
  7600 - 7899 kr  5160 p
  7300 - 7599 kr  4830 p
  7000 - 7299 kr  4500 p

  6625 - 6999 kr  4250 p
  6260 - 6624 kr  4000 p
  5895 - 6259 kr  3750 p
  5530 - 5894 kr  3500 p
  5165 - 5529 kr  3250 p
  4800 - 5164 kr  3000 p

  4575 - 4799 kr  2800 p
  4360 - 4574 kr  2620 p
  4145 - 4359 kr  2440 p
  3930 - 4144 kr  2260 p
  3715 - 3929 kr  2080 p
  3500 - 3714 kr  1900 p

  3300 - 3499 kr  1775 p
  3140 - 3299 kr  1660 p
  2960 - 3139 kr  1545 p
 2750 - 2959 kr  1430 p
 2580 - 2749 kr  1315 p
 2400 - 2579 kr  1200 p

 2210 - 2399 kr  1100 p
 2050 - 2209 kr  1020 p
 1920 - 2049 kr  940 p
 1750 - 1919 kr  860 p
 1600 - 1749 kr  780 p
 1450 - 1599 kr  700 p

 1350 - 1449 kr  650 p
 1260 - 1349 kr  600 p
 1170 - 1259 kr  550 p
 1090 - 1169 kr  500 p
 970 - 1089 kr  450 p
 850 - 969 kr  400 p

 720 - 849 kr  350 p
 610 - 719 kr  325 p
 510 - 609 kr  300 p
 400 - 509 kr  260 p
 250 - 399 kr  230 p
 99 - 249 kr  200 p

PENGAR
Elin har sålt för 4575 kr och har 2800 poäng (se rosa tabell).

Elin har nått upp till F-gruppen, men istället för att välja en eller flera 
premier tar hon ut alla poäng i pengar. 

Elin väljer:

Premier:  Ingen. Alla poäng går till pengar.

Pengar:  Elin har 2800 poäng kvar. 
 Det ger 1185 kr 
 (se blå tabell).

Totalt värde: 1 185 kr

Välj bland 163 premier!
När du säljer våra jultidningar tjänar du ihop poäng. 
Du fördelar dina poäng på premier, pengar eller 
både och. Vi erbjuder 163 olika premier och du kan 
välja upp till 5 stycken så länge dina poäng räcker till. 
Om du har poäng över så omvandlas de till pengar 
enligt den blå tabellen på nästa sida.

Sälj via din egen webbshop!
Genom att logga in på vår hemsida kan du bjuda 
in kunder till din egen webbshop. Kunderna kan 
då beställa av dig över internet. En smidig lösning 
utifall att ni inte har möjlighet att träffas i denna 
stund. Observera bara att samtliga beställda varor 
levereras hem till dig.

Besök vår hemsida www.brafo.se
På vår hemsida kan du lägga in din order, mejla oss 
frågor, beställa hem extra material m.m. Vi lägger 
löpande upp information om premier och annat.

Ta katalog och kundlista – börja sälj redan idag!
Behöver du hjälp med att komma igång? Se vår säljskola på sista sidan!
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SKICKA DIN ORDER SENAST DEN 22 NOVEM
BER 2022!
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Du kan vid behov beställa fler 
kundlistor på vår hemsida eller per 
telefon, mejl och brev.

Hemsida: www.brafo.se
Tel: 08-605 05 50
E-post: info@brafo.se

Bra Förlag
Forumvägen 14
131 53 Nacka

OBS! KUNDLISTAN BEHÅLLES AV 
SÄLJAREN.

Vik här, fukta på baksidan och klistra ihop.
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Familjens Planeringskalender 2023
Smarta snacks
Gammaldags kola
Doftljus med trälock
Sju sorters kakor
Dassbok - Full av humor…
Boken som ABSOLUT inte ville bli läst
Stora pysselboken: Pärlor
Memo: Pippi
Smålänningens jul 2022
Carl Larsson Almanacka 2023
Kallmyren
Svarta strumpor, stl 36/40
Svarta strumpor, stl 41/45
Köksredskap i silikon
Barnens bästa bakbok
Städglädje med Marléne
Hopfällbart diskställ
Modellera och tillbehör
Bok med ljud: Den gröna traktorn
Veckans matsedel
2 st grytunderlägg
Trådlös laddare
Söta kattungar Almanacka 2023
Sötlakrits
Saltlakrits
Stormakten växer fram
3 st badbomber
Saltskrubb 280 g: Green Tea
Myllymäkis menyer
Vinkaraff 1,2 liter
Pippis sjörövarspel
Två pysselböcker: Vi lär oss
2 st handkrämer
Manikyrset
Kult
Pussel 1000 bitar: Vilda djur
Vattenfärgslåda med pensel
Magiska enhörningar
Vildmarksstickning
Doftolja 100 ml: Cherry Blossom
Mumindalens alfabet
365 experiment för nyfikna barn
Knivset
Steak House
Mera vego på 30 minuter
Mysfilt med ärmar
Pussel 4-i-1: Elsa Beskow
Thai på 30 minuter
Desserter!
Rivjärn
Året i en liten trädgård
Trädgårdsset
Pocket: Litapåmig
I dina händer
Tareq Taylors kyckling
Digital kökstermometer
Greta och brandbilen
Magisk vattenmålning: Bondgården
Bakmatta i silikon och glasfiber
Snabbt, gott och billigt
Ankelstrumpor, stl 36/40
Ankelstrumpor, stl 41/45
Söta valpar Väggalmanacka 2023
LED-slinga med fjärrkontroll
Powerbank, 5000 mAh
Glada surdegar och luftiga bröd
Brödform
Barbro före Babben
Andra sidan månen
Bolibompa: Sov gott!
Jul med Musse & Helium
Knäck koden!
Sverige under andra världskriget
Gott & Blandat
Konfektblandning
Kocken & jägaren
4 st skärbrädor
Prepping: Överlevnadshandboken
Pannlampa
Första hjälpen-set
Färgade strumpor, stl 33/36
Färgade strumpor, stl 37/40
Färgade strumpor, stl 41/45
Skissa
2 st skissblock: A3 och A4
Hälsningskort för alla tillfällen
5 års dagbok
Cozy socks 2-pack
Kuddfodral med paljetter
3 st LED-ljus
Familjens STORA Kalender 2023
2 st Magnetiska Anteckningsblock
Termosflaska, 700 ml
Boken för chokladälskare
Fjärilsrummet
Mina favoriter
120 st förslutbara fryspåsar
Snickarglädje i trädgården
Svenska fåglar Almanacka 2023
Lär dig mer om dinosaurier
2 DVD-box: Top Gun 1 & 2
Den som dödade helvetets änglar
Bagagevåg
Träna hemma
Sportstrumpor, stl 36/40
Sportstrumpor, stl 41/45
Paw Patrol: Mighty Power målarbok
Fiberpennor, 24-pack
Barnens Bästa Kryss och Pyssel
Barnens uppslagsbok om vår planet
Skrapa och skapa: Under havsytan
Malma station
Det elfte manuset
23 DVD-box: Astrid Lindgren
Minecraft Mästarbyggen: Minispel
Trådlösa hörlurar
Året runt i Sverige Almanacka 2023
Plansch: Världskarta
300 klistermärken: Räkna med oss!
Vena Amoris
Odla ätbart på liten yta
Sudoku: Medel till svårt
Bäcka-Markus i farten
Ljusslinga, 10 LED-ljus
Elektrisk tändare
Pussel 1000 bitar: Jultomten
Dubbla julkort med kuvert
Julklappsetiketter
Nissedörr, 9 delar
Dekorationshjärta
Brända mandlar

MEDDELANDE 
TILL KUNDEN:

Riv här!

Så här fyller du i O
rdersedeln

Anvisningar till säljaren: Räkna ihop alla beställningar av varje titel på denna sida, fyll i antalen till höger i kolumnen ”S:a antal sid 2”. För över summan av antalet beställningar från sid 1 till denna sida i kolumnen ”S:a antal sid 1”.
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Forumvägen 14, 131 53 NACKA
tel. 08-605 05 50, info@brafo.se

V
inn en D

röm
resa!

Skriv ca 15 ord om
 varför du valde att sälja 

Bra Förlags jultidningar. D
u har chans att vinna 

ett presentkort från V
IN

G
 värt 20.000 kr!

PLATS FÖ
R

FRIM
Ä

RKE

Skriv ditt namn, adress och telefonnummer 
i en ledig ruta i KUNDFÖRTECKNINGEN 
nedan. Använd sedan motsvarande 
kolumn till vänster och fyll där i antalet 
artiklar du vill beställa. OBS! Detta är inte 
en bindande beställning. 

Exempel: Har du kundnr. 22 i 
KUNDFÖRTECKNINGEN ska du göra din 
beställning i kolumnen till vänster med 
kundnr. 22.

Vik
här Vik

här

PREMIER OCH PENGAR
Matilda har sålt för 850 kr och har 400 poäng  
(se rosa tabell).

Matilda har nått upp till C-gruppen men väljer att 
dela upp poängen på både pengar och premier.

Matilda väljer:

Premier:  Sminkspegel (Grupp A, 100 poäng) +
 LED-slinga, 3 meter (Grupp A, 100 poäng).

Pengar:  Matilda har 200 poäng kvar. Det ger 95 kr 
 (se blå tabell).

Totalt värde: ca 645 kr

PREMIER
Adam har sålt för 8800 kr och har 7500 poäng  
(se rosa tabell).

Adam har nått upp till Silvergruppen men istället för att 
välja en premie för alla poäng delar han upp poängen 
på flera premier ur lägre nivåer.

Adam väljer:

Premier:  Xbox Series S (Grupp H, 4500 poäng) +
 32” HD Smart-TV (Grupp G, 3000 poäng).

Pengar:  0 kr. Alla poäng går åt till premierna.

Totalt värde: ca 6 000 kr



Den rosa tabellen visar hur många poäng din 
försäljning ger. Med dina poäng kan du välja premier, 
pengar eller både och. Alla premier i en grupp kostar 

lika många poäng – t.ex. kostar samtliga premier i 
grupp A 100 poäng styck (se blå ruta i varje grupp). 
Du kan välja upp till 5 premier om dina poäng räcker 

till. Om du har poäng över omvandlas de automatiskt 
till pengar enligt blå tabell. Maximala antalet poäng 
nås vid en försäljning på 16100 kr.

Se vilka premier du kan välja och hur mycket pengar du kan tjäna!

163 kanonpremier! Välj upp till 5 stycken!

Omvandla dina 
poäng till pengar
Om du har valt premier ska 
du först dra av poängen för 
dem. De poäng som åter-
står ger dig pengar enligt 
den blå tabellen nedan.

DDDDDDDDDiamantDiamant

GGGuldGuld

SSSilverSilver

12000
poäng

När du sålt för
11 000 kr

7500
poäng

När du sålt för
8 800 kr

100
poäng

När du sålt för
99 kr

När du sålt för
15 000 kr

16000
poäng

När du sålt för
7 000 kr

4500
poäng

När du sålt för
4 800 kr

3000
poäng

När du sålt för
3 500 kr

1900
poäng

När du sålt för
2 400 kr

1200
poäng

När du sålt för
1 450 kr

700
poäng

När du sålt för
850 kr

400
poäng

När du sålt för
99 kr

200
poäng

H

G

F

E

D

C

B

A

Premievärde 11000 kr – 15000 kr

Premievärde 7500 kr – 9700 kr

Premievärde 4000 kr – 6500 kr

Premievärde 2500 kr – 3500 kr

Premievärde 1800 kr – 2800 kr

Premievärde 1000 kr – 2500 kr

Premievärde 600 kr – 1000 kr

Premievärde 400 kr – 800 kr

Premievärde 300 kr – 600 kr

Premievärde 200 kr – 400 kr

Premievärde ca 100 – 300 kr

Poäng Pengar

17000 p -  8 500 kr

 15800 - 16999 p 7 600 kr

 15000 - 15799 p 6 000 kr

 14100 - 14999 p 5 275 kr

 13300 - 14099 p 5 000 kr

 12800 - 13299 p 4 750 kr

 12000 - 12799 p 4 400 kr

 11200 - 11999 p 3 600 kr

 10400 - 11199 p 3 500 kr

 9700 - 10399 p 3 350 kr

 9100 - 9699 p 3 250 kr

 8600 - 9099 p 3 200 kr

 7800 - 8599 p 3 050 kr

 7000 - 7799 p 2 900 kr

 6500 - 6999 p 2 750 kr

 5900 - 6499 p 2 600 kr

 5400 - 5899 p 2 375 kr

 4900 - 5399 p 2 215 kr

 4100 - 4899 p 1 900 kr

 4000 - 4099 p 1 750 kr

 3650 - 3999 p 1 515 kr

 3350 - 3649 p 1 400 kr

 3100 - 3349 p 1 300 kr

 2800 - 3099 p 1 185 kr

 2650 - 2799 p 1 000 kr

 2550 - 2649 p 935 kr

 2400 - 2549 p 900 kr

 2225 - 2399 p 850 kr

 2050 - 2224 p 775 kr

 1900 - 2049 p 750 kr

 1750 - 1899 p 725 kr

 1675 - 1749 p 625 kr

 1425 - 1674 p 585 kr

 1275 - 1424 p 535 kr

 1150 - 1274 p 450 kr

 1025 - 1149 p 400 kr

 950 - 1024 p 360 kr

 800 - 949 p 310 kr

 675 - 799 p 260 kr

 600 - 674 p 225 kr

 520 - 599 p 200 kr

 450 - 519 p 180 kr

 350 - 449 p 145 kr

 280 - 349 p 130 kr

 200 - 279 p 95 kr

 150 - 199 p 75 kr

 90 - 149 p 40 kr

 40 - 89 p 15 kr

 1 - 39 p 10 kr

1.200 kr

500 kr
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Priser
Alla priser i katalogen är inklusive moms. 
Det tillkommer inga extra avgifter.

Godkännande av order
Om säljaren är under 18 år krävs målsmans 
samtycke till försäljningen. Order som är inkorrekt 
undertecknade eller på annat sätt bedöms felaktiga 
kan annulleras. Order avsedda till företag kan 
också annulleras.

Beställning
När du skickar in din beställning kommer vi att 
samla in personnummer för de barn som har 
sålt jultidningar och beloppen de har sålt för. Vi 
behöver uppgifterna eftersom vi är skyldiga att 
rapportera in dem. 
Om ditt/dina barn säljer våra produkter och skick-
ar in en beställning så kan deras förtjänst bli högst 
18 000 kr. Är man två som delar lika på beställ-
ningen kan förtjänsten bli högst 9 000 kr per barn, 
är man tre som delar lika kan förtjänsten bli högst 
6 000 kr per barn o.s.v. Har ditt/dina barn inte 
andra liknande inkomster kommer de därmed 
inte upp i belopp som gör att de behöver betala 
inkomstskatt eller deklarera eftersom gränsen för 
det är 20 431 kr. 

Sammanfattningsvis: Barn som säljer vårt förlags 
produkter och ej har några andra liknande 
inkomster behöver alltså inte deklarera eller 
betala skatt, även om de når den allra högsta 
premienivån och maximala antalet poäng.

Lägsta ordervärde
Vi expedierar inte order under 99 kronor. 
Gäller ej tilläggsorder.

Tilläggsorder
Om du skickat in din order men önskar beställa 
mer – var god kontakta vår kundtjänst. Tilläggs-
order ger inga poäng men du behåller 15% av 
orderbeloppet i pengar.

Skicka in din order
Du skickar in din order via vår hemsida www.brafo.se 
eller bifogad ordersedel. Via hemsidan loggar du 
in med efternamn och kundnummer (står på 
ordersedeln). 
OBS! Om du skickar din order via hemsidan ska du 
inte posta ordersedeln och vice versa.

Sista dag att beställa
Du måste skicka in din order senast den 22 november 
2022. Order som kommer in till oss senare expe-
dieras så långt lagret räcker.

Leverans
Leverans sker ca 3 veckor efter att vi mottagit din 
order. Leveranser startar i mitten av oktober. OBS! 
På grund av den globala fraktkrisen, komponents-
brister och andra svårigheter kan förseningar av 
vissa produkter uppstå. Vi gör vårt bästa för att 
undvika detta, men vill informera om att förse-
ningar kan uppstå.

Betalning
Faktura för ordern anländer tillsammans med va-
rorna. Fakturan förfaller 30 dagar efter att ordern 
skickats. Betala i tid för att slippa påminnelseavgift 
och dröjsmålsränta. Om beställare eller målsman 
har betalningsanmärkning betalas ordern vid 
leverans med postförskott.

Premier
Premier i grupp A-E skickas normalt tillsammans 
med jultidningarna. Premier högre upp i stegen 
skickas normalt ca 3 veckor efter att du betalt din 
faktura.

Det kan hända att leverantörer gör vissa ändringar 
på premier. Vi måste därför reservera oss för avvi-
kelser jämfört med premieaffischen. I sällsynta fall 
utgår en premie ur leverantörens sortiment. Då får 
du välja en annan premie.

En levererad premie kan inte bytas mot annan 
premie eller pengar.

Premievärdena utgår från våra leverantörers 
rekommenderade cirkapriser i maj 2022.

Reklamation
Artiklar
Om ditt paket är skadat vid leverans ska du an-
mäla det till utlämningsstället. Är paketet mycket 
skadat ska du inte ta emot det alls. Kontakta vår 
kundtjänst så skickar vi ett nytt paket. Om en arti-
kel saknas eller behöver reklameras, kontakta oss 
eller skicka in reklamationskortet som anländer 
med din order. Vanligtvis behöver inte skadade 
artiklar returneras. Beror felet på oss behöver du 
inte betala returporto.
Premier
Vid reklamation av en premie var god kontakta vår 
kundtjänst. Om premien ska skickas in – skicka i 
originalförpackning.

Garanti
Alla våra produkter har ett års garanti avseende 
ursprungliga fel på varan. Skada som uppstått 
genom olyckshändelse, vanvård eller ej följda 
skötselråd täcks inte av garanti.

Viktig information till er

Bra Förlags kontaktuppgifter

Bra Förlags säljskola!
Innan du börjar sälja
1. Fråga mamma eller pappa om 
du får sälja. Be dem att skriva sin 
namnteckning på kundlistan för att 
godkänna. 

2. Titta igenom katalogen så att du 
vet vad du säljer. Då känner du dig 
mer bekväm och kan komma med 
bra tips till dina kunder. 

3. När dina kunder köper något av 
dig skriver de ned det på kundlistan. 
Titta igenom kundlistan så du förstår 
hur den fungerar.

4. Det är bra att öva lite innan du 
börjar sälja. Ta hjälp av mamma och 
pappa och tänk på vad du ska säga 
till dina kunder. 

När du säljer
5. Ta med dig en penna så att dina 
kunder kan fylla i kundlistan. 

6. Tänk på att vara trevlig när du 
knackar på hos dina grannar. Om de 
inte är hemma eller är upptagna kan 
du komma tillbaka vid ett senare 
tillfälle. 

7. Katalogen ska göra mycket av sälj-
jobbet. Låt därför kunden bläddra 
och välja själv. Ge gärna tips och råd 
till kunden.

8. Alla beställningar ska skrivas in på 
kundlistan. Be kunden att fylla i och 
kontrollera att inget blir glömt. 

9. Om mamma eller pappa vill kan de 
sälja på jobbet. Då kan deras kollegor 
titta och se om de vill köpa något.

10. Om släktingar bor längre bort 
kan de titta i vår katalog på 
www.brafo.se. Du kan även bjuda in 
dem till din webbshop genom att 
logga in på hemsidan. Då kan de be-
ställa av dig via internet. Observera 
att vi skickar hela ordern till dig. 

Börja sälja nu
11. Den som är ut först brukar sälja 
mest.

707.000 säljare sedan 1997

Alla som säljer Bra Förlags jultidningar 
har chans att vinna ett resepresentkort 
från VING värt 20 000 kronor! 

Skriv på baksidan av ordersedeln varför 
du valde att sälja Bra Förlags jultidningar, 
så deltar du i tävlingen. Om du lägger din 
order via vår hemsida så följer du anvis-
ningarna där.

Din order måste vara betald till Bra Förlag 
senast den 10 januari 2023  för att delta i 
dragningen. Bland inkomna bidrag utser 
en jury vinnaren. Juryns utslag är utan 
appell. Vinnaren svarar själv för eventuell 

vinstskatt. Vinnaren presenteras på vår 
hemsida under våren 2023.

Grattis till förra årets vinnare!
År 2021 gick vinsten av Drömresan till Leo 
Broberg med familj – ett stort grattis till 
dem! Vi hoppas att de får en fantastisk resa 
när det väl bär av. Leo lyckades fantastiskt 
bra med sin försäljning och tjänade ihop 
till ett Playstation 5, Apple AirPods, 
Samsung-mobil och en presentcheck på 
Stadium. Kul!

Vi ser fram emot att läsa årets bidrag och 
önskar er alla varmt lycka till i tävlingen!

Integritet och dataskydd
Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer högre krav på företags hantering 
av personuppgifter samt transparens gentemot kunderna gällande det-
ta.  Nedan kan du läsa om hur Bra Förlag (Brafö AB, org.nr. 556424-7921) 
insamlar, bearbetar, använder, lagrar, överför och raderar personuppgif-
ter, varför vi gör det samt hur du går tillväga om du har invändningar.

Vilka personuppgifter hanteras av Bra Förlag?
Bra Förlag hanterar initialt kundnummer, namn och adresser. Om 
försäljningsavtal ingås (när och efter en order läggs), insamlas även 
personnummer, telefonnummer, eventuell e-postadress, viss kreditinfor-
mation, order-, faktura- och betalningsinformation. I särskilda fall kan 
andra uppgifter registreras av oss i kundtjänstsyfte, t.ex. att en kund har 
problem med sin order och behöver hjälp.

Hur insamlar Bra Förlag personuppgifter?
Namn och adress införskaffas initialt från Statens personadressregister, 
SPAR. SPAR är ett offentligt register över alla folkbokförda personer i 
Sverige med Skatteverket som huvudman. Uppgifterna täcker namn 
och adresser inom bestämda parametrar och fysiska områden runtom i 
Sverige. Parametrar och områden fastställs efter analys av föregående 

års försäljning. Om en person sålt tidigare används föregående års 
register för att fastställa namn och adress. Ytterligare personuppgifter 
som personnummer, telefonnummer och e-postadress registreras av 
målsman själv när hen lägger sin order. Detta sker antingen via vår 
hemsida eller ordersedel. Ingen är skyldig att lämna dessa uppgifter, 
men försäljningsavtal kan ej ingås utan dem.

Vad används personuppgifterna till?
Bra Förlag insamlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att 
utforma och utföra vår tjänst. Målsmans personuppgifter krävs för att ett 
försäljningsavtal ska vara möjligt, då våra säljare är minderåriga och kräver 
målsmans samtycke. Målsmans namn, adress och telefonnummer krävs för 
avisering om leverans samt för mottagande av order. Telefonnummer kan 
även användas för eventuella kundtjänstärenden eller i marknadsförings-
syfte (sms om framtida jultidningsutskick). E-post används för orderbekräf-
telse, vårt årliga nyhetsbrev samt eventuella kundtjänstärenden. Målsmans 
personnummer krävs för kreditkontroll, vilken utförs av Alektum Inkasso 
och fastslår om order skickas mot kredit (faktura) eller mot postförskott 
(betalas vid leverans). Säljares personnummer och namn krävs då vi måste 
rapportera in dem. Inför följande säsong analyseras även adresser för att 
identifiera områden med hög svarsfrekvens.

Vem kan se dina personuppgifter?
Bra Förlags anställda kan se dina personuppgifter och har därför sekretess-
avtal. Tredje part som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Bra 
Förlag, så kallade personuppgiftsbiträden, har avtalad sekretess, krav på 
hög säkerhetsnivå, och i aktuella fall, krav på radering av personuppgifter 
efter utförd tjänst. Detta innefattar bl.a. företag som hjälper oss med adres-
sinköp och bearbetning av adresser, lager- och logistikföretag, distributörer, 
företag som erhåller IT-tjänster och återförsäljare som i särskilda fall anlitas 
för att leverera en beställd vara direkt till kund. Om betalning för order 
uteblir kan personuppgifter överföras till inkassobolag eller myndigheter. 
Dina uppgifter skickas aldrig vidare till tredje part som ej är involverad i vår 
jultidningsverksamhet. Vi säljer aldrig dina uppgifter.

Hur lagras personuppgifter och hur länge?
Personuppgifter lagras i bl.a. register, databaser och i särskilda fall 
e-postsystem. Fysiska dokument som ordersedlar arkiveras och låses in. 
När uppgifter inte är nödvändiga att spara raderas eller destrueras dem. 
Tidsperiod beror på typ av uppgift. Exempelvis lagras personuppgifter 
kopplade till slutförda order i minst 7 år enligt bokföringslagen medan 
personuppgifter till personer som ej lagt order raderas efter avslutad 
jultidningssäsong.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära utdrag på de personuppgifter vi besitter, 
begränsad behandling av dina uppgifter, rättelse om vi besitter felaktiga 
uppgifter samt radering av uppgifter. Begäran skickas per post till vårt 
kontor alternativt per mejl, se kontaktuppgifter nedan. Efter mottagen 
begäran prövas ärendet av Bra Förlag för att bedöma huruvida begäran 
ska beviljas. Svar skickas till din folkbokföringsadress inom en månad 
efter mottagen begäran. Vid överklagan var god återkom till Bra Förlag. 
Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se), 
vilka är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Hur gör jag om jag ej önskar ta emot reklam från Bra Förlag?
Personer som ej önskar ta emot vår reklam kan spärra sig mot direktre-
klam hos vår adresskälla Statens personadressregister, SPAR. Man kan 
spärra sig på SPARs hemsida:  
www.statenspersonadressregister.se

Telefon: 08-605 05 50
Öppettider: Mån-Fre 08.30-16.30
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post: info@brafo.se
Hemsida: www.brafo.se

Postadress:
Bra Förlag
Forumvägen 14
131 53 Nacka
Plusgiro: 485 13 02-2

Tävla och vinn en Drömresa 
för hela familjen!

Kontakta oss om du behöver hjälp med något!

Skicka in din beställning 

senast den 22 november 2022 

på www.brafo.se!


