


Terra Ibérica

Exceptionella viner från Spanien, levererade till din dörr.

Vi har arbetat i mer än sju år med spanska viner och rest tusentals mil på dammiga vägar 
genom världens mest vidsträckta vinland. Vi har under åren besökt hundratals bodegor 
och provat tusentals viner och nu vill vi dela med oss av våra upplevelser genom Scandeat 
Terra Ibérica vinklubbar.

Discovery Club och Connoisseurs Club erbjuder tillsammans oöverträffad kvalitet och mångfald, 
de ger dig möjlighet att fylla på hemmalagret med fantastiska viner, utöka dina kunskaper, flaska 
för flaska under hela året.





Scandeat Terra Ibérica vinklubbar erbjuder:

10-20% rabatt på normalt butikspris
Inbjudan till event med mingel och produktlanseringar

Erbjudanden från partnerhotell och restauranger
Rese- och mattips från lokala experter

Alltid fri hemleverans 





Discovery Club

Discovery: Samling av utvalda viner (Röda, vita och Cava) 
från de mest populära regionerna – Rioja, Ribera del Duero, 

Penedés, Priorat, Jumilla, Bierzo och Rueda.

Fyra olika viner om totalt åtta buteljer i varje leverans.
Leverans 4x per år.

1250:- per samlingslåda.
Moms och alkoholskatt inkluderat i alla priser.

Fri hemleverans.

Connoisseurs Club

Fine red wine: Samling av utvalda röda viner från de 
klassiska regionerna – Rioja, Ribera del Duero, Toro och 

Priorat.

Tre olika viner om totalt åtta buteljer i varje leverans.
Leverans 4x per år.

1950:- per samlingslåda.
Moms och alkoholskatt inkluderat i alla priser.

Fri hemleverans.





Spansk Vinprovningsklubb

Vinprovnings paket med utförlig sommelier presentation som skapar en 
spännande och intressant möjligt att bekanta sig med viner från olika regioner 

i Spanien. Perfekt för både hemma provningen eller med vänner på jobbet 
när det är dags för after-work, firmafest eller konferens.

Välj från vår lista av viner som är utmärkande för sin region och råvara (druva).
Leverans 3x per år.

10-20% rabatt på normalt butikspris
Fri hemleverans.

Full frihet, pausa eller avsluta när du vill.



Överraska dina vänner med en perfekt present!

Överraska din vänner med en uppskattad present. Välj mellan ett stort 
antal belopp - alla färdiga att skrivas ut och ge bort. Passar både som 
personlig och företagsgåva. 





Information:
Bon V eMagazine (Eng)
Scandeat Vinlagret.se

Kontakta oss:
terra_iberica@scandeat.com

www.scandeat.com

https://www.bonv.se
https://www.bonv.se
https://www.vinlagret.se
https://www.vinlagret.se
mailto:terra_iberica@scandeat.com
mailto:terra_iberica@scandeat.com
http://www.scandeat.com
http://www.scandeat.com

