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Om å rets julkålendrår 

Tre julkalendrar 2015! 
24 flaskor om vardera 2 centiliter, en för varje dag i december fram till julafton. Du 
smakar en whisky om dagen eller så väljer du att prova flera samtidigt – vi tipsar om 
lämplig ordning. När du provat loggar du in på vår webbplats och ger din bedömning av 
whiskyn. Därefter får du en presentation av det du druckit, lite text, bilder och video om 
dagens innehåll. 

Klassiska kalendern – 995 kronor 
Den ”vanliga” kalendern med en mix av olika sorters 
whisky. Den innehåller malt, blended, grain, bourbon, 
några rökiga rackare, några sherry, några överraskningar, 
mest skottar men andra länder också. Ungefär som de 
tidigare åren och dessutom till samma pris. 

Amerikanska kalendern – 1195 kronor 
En kalender med enbart amerikansk whiskey, bourbon, rye, 
wheat och annat från den stora kontinenten. Bourbon och 
andra drycker från USA är den heta trenden i whisky-
världen! Vi gör endast 35 kalendrar av denna! 

Exklusiva kalendern – 1995 kronor 
En exklusiv whiskykalender med lyxigare och unikare 
whiskys! Inte bara dyra whiskys utan även sådana som är 
slutsålda eller besvärliga att få tag i. Kanske enda gången i 
livet du dricker dem! Även denna är begränsad till 35 
kalendrar! 

Boka-tidigt-rabatt 
På kalendrar bokade före 31 augusti och betalade senast 15 september ger vi 100 
kronors rabatt. Efter 1 september går du miste om rabatten men kan så klart beställa så 
länge vi har kalendrar i lager.  

Mängdrabatt 
Som betalande medlem kan du få rabatt genom att sälja kalendrar! För varje kalender du 
säljer får du 100 kronors rabatt på din egen kalender! Kravet är att du bokar, betalar och 
hämtar alla i klump. Bokas senast 15 oktober och betalas senast 31 oktober. Efter det är 
det fullpris som gäller. Om det finns kalendrar kvar, förstås. 

Beställningar 
Du mejlar bokning@worldwhisky.se och skriver vilken/vilka kalendrar du vill beställa och 
hur många. Vi bekräftar med svarsmejl där du också får betalningsreferens. Vi kan även 
skicka kalendrar och då tillkommer självkostnaden för frakt och emballage. Leverans i 
mitten av november. 

Slainté! 

Julkalendern 2014. 24 x 2 cl utvald whisky. 
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