
 
BESTILLINGSSKJEMA 
Faktura adresse: 

 Navn: 

  Adresse: 

  Mobil: 

  Email: 

Leverings adresse (blank hvis samme som faktura adresse): 

  Navn: 

  Adresse: 

  Mobil:  

 

VARENAVN VARENR PRIS PR PK STR ANT

ALL 

ABONN

EMENT 

Comfort Teip bleie S2 a 28 4155 639 Small   

Comfort Teip bleie M3 a 22 4162 499 Medium   

Comfort Teip bleie L3 a 20 4167 459 Large   

Comfort Teip bleie XL3 a20 4169 459 X-Large   

Comfort Teip bleie m/plast M4 a 14 416310 379 Medium   

Comfort Teip bleie m/plast L4 a 12 416810 329 Large   

Body Stocking U/arm og ben 55-70cm 4266 499 XXSmall   

Body Stocking U/arm og ben 60-80cm 4262 499 XSmall   

Body Stocking U/arm og ben 65-90cm 4263 499 Small   

Body Stocking U/arm og ben 70-100cm 4264 499 Medium   

Body Stocking U/arm og ben 80-110cm 4265 499 Large   

Body Stocking U/arm og ben 90-120cm 4258 499 X-Large   

      

Faktura gebyr  39    

Frakt m/sporing  139    
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Bestillingsskjema sendes inn til: 

 post@erotikk365.no 

   eller 

 Oss i Mellom 

 Strandgata 71 

 2317 Hamar 

   

Abonnementsvilkår: 

 Abonnementet leveres uten bindingstid. Faktura sendes ut 10 

hver måned eller nærmeste virkedag. Faktura sendes ut til oppgitt e-

mail adresse. Ved evt avbestilling må det gis beskjed før den 8 hver 

mnd til post@erotikk365.no, ellers går ordre som vanlig. Fakturagebyr er 

39,- 

 

Leveringsvilkår: 

 Levering skjer den 20 hver mnd eller nærmeste virkedag. Pakken 

sendes diskret til ønsket adresse med sporing. Sendingsnr sendes på 

SMS til registrert nummer. 

 

Taushetsplikt: 

 Alle våre ansatte skriver under taushetserklæring når de ansettes 

hos oss. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. 

mailto:post@erotikk365.no
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Hei alle sammen. 😊 

 

 

Vi er en liten familie bedrift som holder til på Hamar og leverer stort sett alt 

innenfor erotiske leker og utstyr. Hos oss jobber det pr dags dato 2 i fast 

stilling (Erik og Laila) og 1 ekstra hjelp. (Iris) I tillegg har vi Lene S, som er eier 

sammen med Laila. Hos oss møter du nysgjerrige mennesker uten fordommer 

og vi tar taushetsplikten vår veldig seriøst.  

 

Vi på Oss i Mellom har nå jobbet i noen uker for å prøve å få til ett lite utvalg 

til dere som liker ABDL. Vi kan nå skaffe 2 forskjellig type teip bleier i 

forskjellige størrelse og ett lite utvalg med bodyer. (Se prisliste). Har funnet ut 

at varer til dere er det ikke bare bare å få tak i dessverre, men dette er noe vi 

ønsker å gjøre noe med. Så vi håper vi har enda mere å tilby dere på lang sikt. 

Vi har også vært i kontakt med en sydame som kan sy det meste av artikler til 

dere, men da trenger vi litt feedback på hva dere har lyst på eller trenger. 

 

Vi kommer til å lagerføre bleier i butikken vår, men hvor mye vet vi ikke enda 

siden vi ikke vet hvor mye bleier vi kommer til å selge.  

 

Vi ønsker også å tilby dere ett abonnement på de produktene dere måtte 

ønske. Abonnementet har ingen bindingstid og kan stoppes eller forandres 

utifra deres behov. Dere vil da betale for varene, frakt og ett lite 

faktureringsgebyr. (Se prisliste) Fakturaen vil bli sendt ut på registrert mail 

samme dato hver måned og varene sendt til nærmeste postkontor i en 

nøytral gråbrun pakke. (Se eget bestillingsskjema for abonnements ordning) 

Første abonnements ordre går 20 august pga fellesferien.  
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Siden vi er en liten bedrift så kommer vi til å ta forhåndsbestilling med 

forhåndsbetaling på det første vi tar inn til butikken og evt det som dere 

ønsker i abonnementsordningen. Grunnen til det er å få oversikt på hva dere 

trenger av størrelse og antall, for å ha en formening på hva og hvor mye som 

går. Vi kommer til å bestille varer inn når vi ser om dere ønsker å benytte dere 

av oss som leverandør og forhåndsbetalingen er i orden. Bleien som har plast 

utenpå må vi nemlig bestille i paller fra Danmark. Det vil si at vi må ha 

minimum 40 som ønsker denne type pleier. (Varenr 416310 og 416810) 

 

Vi er glade for at vi kan tilby dere varer og ett trygt sted å gå til. Vi har alltid 

kaffen klar og liker du ikke kaffe har vi te også. 😊 

 

Mvh Hele gjengen på Oss i Mellom 

 

 

 

 

Kontakt info Oss i Mellom 

  Besøksadresse: Strandgata 71, Inngang Bekkegata, 2317 Hamar 

  Telefon: 62520013/47633126  Email: post@erotikk365.no 

  Nettside: www.erotikk365.no  www.ossimellom.no 

http://www.erotikk365.no/
http://www.ossimellom.no/
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Bodystocking uten armer med trykk knapper i skrittet. Laget av 92% 

bomull og 8% elastan. Kan vaskes på 60 grader og kjøres I 

tørketrommel på lav temp. Kan krympe ca 10%. Mål er basert på 

hofte, midje og bryst. Det største målet bør brukes.  

  

 

Teip pleier. Begge bleie typene har dette utseende, men den som 

heter comfort plast har plast utvendig. Mål på bleie er basert på 

hofemål. 

 


