
Bakluckeloppis i Lund.se

Kvittens / Info

*Förnamn:

*Efternamn:

*Personnummer:

150kr

200kr

Dag:

250kr

kr

Vecka:

Mobilnummer:

* = Obligatoriska uppgifter

Personbil

Personbil med släp

Skåpbil / van

Önskar inte medverka i sms- 
& reklamutskick

• Försäljningsyta 1m bakom bilen

• Försäljning får ej ske innan kl. 8:00

• Inga bilar får komma in och lasta 
av till annan säljare på området

• Toalett finns vid cafeterian

• Alla städar undan efter sig

• Önskar ni köra innan kl. 14,
meddela gärna vid ankomst

• Gilla oss gärna på FACEBOOK

Ha en trevlig och rolig dag!

Öppet alla lördagar och söndagar 30 mars - 27 oktober 
samt onsdagar kl. 17-20 fr. 8 maj - 23 oktober.

Ingen förbokning krävs. Välkomna!
www.bakluckeloppisilund.se
Jourtelefon: 070-655 655 0

Öppet alla lördagar och söndagar kl. 07:30 - 14:00
samt onsdagskvällar kl. 16:00 - 21:00.

• Säljare får ej heller gå omkring och
 handla före kl. 07:30. Gör man
 detta blir man avvisad då det ska
 vara lika för alla

• Försäljningsyta hänvisas av 
	 personal,	förbokade	platser	finns	ej

(ej fyra sista)
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• Större försäljningsyta kostar extra

• Försäljningsytan är 3,5 m bred 
 bakom bilen (standardyta)

Knästorps kvarnväg 287-16 • Staffanstorp
Jourtelefon: 070-655 655 0

www. bakluckeloppisilund.se
info@bakluckeloppisilund.se

OBS!
Som säljare kan du komma  

mellan 06:30-12:00  
då det är Drive In loppis.

•	 Toaletter	finns	vid	cafeterian

• Alla städar och tar med sitt skräp

• Önskar ni köra innan kl. 14,
 meddela gärna vid ankomst  
 så vi lättare kan få ut er

Vi går runt och tar betalt kl. 8-9.  
Fyll i obligatoriska uppgifter till vi 
kommer. Tack från personalen!
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Personbil/Långsida/avkopplat släp

Skåpbil / van/ långsida

Övriga överenskommelser:
Tex större yta runt bil

• Försäljning får ej ske innan kl. 07:30

• Plats hänvisas av personal enligt 
 önskemål, se prislista ovan

Drive in loppis, ingen bokning krävs


