
Nå kan vi sende småplanter av Pelargonium til deg i posten! 

Unik sjanse – ikke la denne muligheten gå fra deg! 

Vi håper du vil hjelpe oss med å utarbeide mulighetene for sending av Pelargonium i posten. 

 

Bakgrunn: 

Vi ser på mulighetene for å starte nettbutikk med sending av Fuchsia o g Pelargonium fra 

vårsesongen 2019. Men vi er litt usikre på hvordan kvaliteten på Pelargonium blir etter en slik 

pakketur. Vi har derfor satt opp en liste med tilgjengelige Pelargoniumsorter og lurer på om du vil 

hjelpe oss med å sjekke ut hvordan plantene blir etter en reise med posten. Vi tilbakebetaler en 

fastsatt sum dersom du sender oss tilbake evalueringsskjema. Men du kan også bare benytte sjansen 

du nå får, til å kjøpe planter av oss for sending i posten.  

Det er første gang vi sender i posten, men kanskje ikke den siste, det kommer an på hvilke 

tilbakemeldinger vi får fra dere. 

 

Bestilling og betaling 

Det vil fungere slik at du sender oss en bestilling på epost, hvor du har plukket dine ønsker fra vår 

Pelargonium sortsliste -seinsommer 2018 (ca 80 ulike sorter).  (Du kan altså ikke bestille sorter som 

ikke står på denne lista) Hvorpå vi sender deg en faktura på epost tilbake.  

Når fakturaen er betalt sender vi pakken i posten (alltid på mandag/tirsdag så den skal komme fram 

før helga) Dersom du sender tilbake evaluerings-/spørreskjemaet til oss, tilbakefører vi kr 200,- til din 

konto. 

Slik gjør du: Skriv din bestilling i en vanlig epost, i alfabetisk rekkefølge.  

1. Skriv din bestilling rett inn i eposten. IKKE skriv den på eget ark som vedlegg.  

2. Fyll inn med plantene du ønsker; alfabetisk, og kun ett - 1 sortsnavn pr linje. Med antall bak. (eks 

‘Mårbacka’ 2 stk) 

NB: Antallet bestilte planter må gå opp i 8 og/eller 21 på grunn av emballasjen. Minimumbestilling er 

8 planter. (Og før i tillegg opp 3 reservesorter til slutt- merkes reserve foran sortsnavnet. Disse vil vi 

plukke av dersom noen av dine andre ønsker skulle ha gått tomme) 

3. Nederst i eposten skriver du:  

a. Ditt for- og etternavn  

b. Din fullstendige postadresse (dersom leveringsadressen er en annen må du presisere den) 

b. Ditt mobiltelefonnummer  

c. Epostadresse  

4. Send bestillingen til post@hagemoplanter.no  

5. Vi vil alltid sende deg en bekreftelse på at din bestilling er mottatt. Så dersom du ikke mottar en 

slik innen 3-4 virkedager, må du være vennlig å kontakte oss igjen. 



Sending: 

Vi vil sende plantene med posten i Norgespakke medium eller stor, disse rommer henholdsvis 8 og 

21 planter. Vi vil kun sende fulle pakker og derfor må din bestilling gå opp i disse antall. 

(Minimumbestilling er altså 8 planter) 

Plantene: 

Småplantene som sendes er godt rotet i perliteblandet gartnerjord i 6,3 cm potte, Plantene er toppet 

en til to ganger. Eventuelle blomsterstander og ekstra store blader vil skjæres lett tilbake på grunn av 

pakking.  

Priser: 

- Prisen for de fleste sorter i dette seinsommertilbudet om postsending er kr 60,- pr stk (ordinær pris 

er 69,-)  

- Enkelte sorter vil ha ekstra tilbud og noen vil koste mer, slik som f.eks. ‘Hagemos Trollkrem’.  

- Alle planteprisene framgår av sortslista.  

- Porto og emballasje Norgespakken er kr 200,-.  

- Vi vil ikke tillegge disse bestillingene ekspedisjonsgebyr. 

 

Annet: 

- Sjøl om du ikke skulle ønske å være med på å gi oss tilbakemeldinger på dette forsøket med 

å sende Pelargonium i posten, kan du sjølsagt allikevel bestille fra oss nå. Dette er en unik 

mulighet du får nå av Norges største leverandør på ulike sorter Pelargonium. 

- Vi stiller ikke krav til tilbakemeldinger for å sende planter i dette forsøket. 

- Vær oppmerksom på at vi kun sender innenlands i Norge. 

- Ved sending, vil vi sende deg en epost med instruksjoner for behandling av plantene ved mottak. Og 

framgangsmåte for besvarelse / evalueringsskjema og for eventuell tilbakebetaling. 

 


