
KRANTZJACKAN
..en skinnpaj med magi från 50-talet
Krantz Genuine Old Style Leather Jacket, är en återskapad, skräddarsydd 
året-runt-skinnjacka i kraftigt nötskinn med rätt tyngd och maximal känsla

Krantz-jackan har blivit ett begrepp! Succén fortsätter och intresset bara ökar, 
en fullträff som fyller ett efterlängtat behov. Nu går vi vidare mot 2000 sålda jackor!

Då varje Krantz-jacka är skräddarsydd och kan 
måttanpassas, erbjuder vi dig att få en jacka som 
passar perfekt. Vår strävan är att du ska vara 
helt nöjd med din jacka och därmed vara en god 
supporter för Krantz-jackan. Lyckas vi ej med 
detta, "backar vi affären" istället för att försöka 
övertyga dig om att du gjort ett bra köp. Nöjda 
kunder och goda supportrar är våra bästa säljare, 
så enkelt är det! 

Beställer du en Krantz-jacka har du full returrätt 
inom 14 dgr för oanvänd jacka med fri returfrakt. 
Om jackan ej passar i storlek kan du välja mellan 
att byta till en annan storlek eller till en personligt 
sydd jacka, justerad i mått utifrån levererad jacka, 
utan tillkommande kostnad. Krantz-jackan har två 
innerfickor med blixtlås, en mobil-/glasögonficka och 
två pennfickor. Därtill innerforder i "omfamnande" 
och härligt flanelltyg samt en odelad ryggpanel.  

Pris 3.395:- inkl. moms med leverans via PostNord, fritt levererat inom Norden. 
(till Norge SEK 2.700:- exkl. MVA, tull- och exp.avg).
Leveranstid: Standardjackor normalt från lager med reservation för mellan-
försäljning. Mått- eller individuellt designanpassade jackor cirka 4-5 veckor.

En vanlig fråga inför beställning:
"Hur kan jag vara säker på att beställd jacka passar mig?"

Beställ direkt via                                           eller via
Lasse Söderqvist                                            Lars-Åke Krantz
WOOLRICH International WI AB             Tel.: 070-650 93 12
Asplövsgränd 22, 165 78 HÄSSELBY             e-post: info@krantzen.se
Tel.: 08-759 57 80
 e-post: info@dinjacka.se

V.g. vänd!



Halv midjevidd
Halv vidd
manchett

Ärmlängd

Halv bröstvidd

Mellan ärmsömmar

Rygglängd

Så här mäter du

HERRJACKA

                              

       
Namn
Adress
Postnr                        Ort
Tel.bostad                                Mobil
e-postadr.                                Underskrift

        V.g texta

 Din beställning handläggs för räkning Dinjacka.se och Lars-Åke Krantz, av WOOLRICH International WI AB, Asplövsgränd 22, 165 78 HÄSSELBY Tel.: 08-759 57 80   Org.nr. 556 273-6420

Ring och beställ eller klipp ut och posta till: Woolrich International WI AB, Asplövsgränd 22, S-165 78 HÄSSELBY

Jag beställer KRANTZ GENUINE OLD STYLE 50-TALSJACKA för SEK 3.395:-

Storlek..............

 

Måttabell – KRANTZ GENUINE OLD STYLE 
  

Mått I centimeter      

STORLEK XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Halv bröstvidd 61 63 65 67 69 71 73 75 

Halv midjevidd 54 56 58 60 62 64 66 68 

Rygglängd 64 65 66 67 68 69 70 71 

Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 67 

Mellan ärmsömmar 47 48,5 49,5 51 52 54 55 56 

Runt manchett 29 30 31 32 33 34 35 36 

(Pris vid försändelse till Norge SEK 2.700:- exkl. MVA 25%)

Min beställning gäller med full "Nöjd-kund-garanti" innebärande att detta köp är avslutat först när jag är nöjd, betalat och behållt jackan.

Jag betalar mot faktura efter godkänd leverans (faktura medföljer leveransen) och lämnar härnedan för detta köp, mitt personnummer.

  Person-nr -




