
Bokrea hos TOMSING - 25 % raba� 
Bokrean närmar sig och vi erbjuder nu fl era av våra böcker, pussel och spel � ll 25 % raba� . Raba� en 
gäller från 1 feb t o m 31 mars 2019. För övriga produkter gäller ordinarie priser och raba� er.
Här är de varor  som ni nu kan handla med 25 % raba� . Som ni ser fi nns det både en del böcker som varit 
med länge, men också böcker som är helt nya. Se vår katalog eller gå in på hemsidan för beskrivning/
videosmakprov av våra böcker eller hör av er om ni har några frågor. 

h� p://www.tomsing.se

www.tomsing.se  info@tomsing.se
Tel: 0582-15757  Tel: 0707-575357
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Ännu mer på gång...
Vi kan redan nu avslöja a�  vi redan under våren kommer med några nya jä� efi na barnböcker och 
några nya nothä� en men det får vi återkomma � ll vid e�  senare � llfälle.
Säkraste � den a�  få tag på oss på kontoret är mellan 10.00 - 16.00 då Malin och Oscar o� ast fi nns 
på plats medan jag själv har lite mer oregelbundna arbets� der. Vår ambi� on är a�  kunna leverera 
samma dag som vi får en beställning! Välkomna a�  höra av er!

Tomas Hagenfors

X149 kr 112 kr

X99 kr   74 kr

X79 kr   59 krX109kr  82 krX49 kr   37 kr X49 kr   37 kr

X119 kr  89 krX

X129 kr  97 kr

X49 kr   37 kr

X119 kr  89 kr X119kr  89 kr X119 kr  89 krX119 kr  89 kr

X119 kr  89 kr X119 kr  89 kr X119 kr  89 kr X119 kr  89 kr

X79 kr  59 kr X79 kr  59 kr X79 kr  59 kr X79 kr  59 kr X99kr  74 kr
X129 kr  97 kr


