Supermarkedet Intervare
- service med omtanke

Supermarkedet Intervare sætter en ære i, at alle medarbejdere bruger deres sunde
fornuft i dagligdagen, samt yder deres bedste for at levere høj service og kvalitet
ved hver eneste bestilling og levering.
Stort vareudvalg
De kan gå på indkøb i vores meget brede varesortiment som omfatter alt lige fra almindelige dagligvarer,
discountvarer, isenkram, Matas, færdigretter fra KRAM Madservice, bøger/lydbøger, blomster og gaveartikler til diverse delikatesser fra slagteren.
Alle varerne præsenteres i et varekatalog med flotte farvebilleder samt med vejledende priser. De kan
derfor nemt få et overblik over vores store og forskelligartede varesortiment.

Tilbudsavis
Hver uge får De en spændende tilbudsavis med mange gode tilbud.

Bestilling
Hvis De ønsker at blive ringet op, bliver det på en fast dag og i et fast timeinterval, hvor Deres personlige
indkøber ringer til Dem. Har De brug for hjælp til Deres indkøbsseddel, kommer Deres hjemmehjælper
og skriver den sammen med Dem.

Levering
Samme chauffør kommer hver uge på et fast tidspunkt med Deres varer, og han sætter køle- og frostvarerne på
plads, hvis De har behov for det. Samtidig tager han Deres tomme pantflasker med retur og afregner panten
kontant.

Betaling
Deres varekøb vil automatisk blive trukket via Deres bank - enten via Betalingsservice eller via Deres Dankort.
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Vi glæder os til at byde Dem velkommen som kunde i Supermarkedet Intervare,
og fortælle om alle de muligheder vi kan tilbyde.
De er altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 70 27 72 33.
Billeder fra vores dagligdag i Supermarkedet Intervare

Deres faste kontaktperson ringer på en fast dag og i et
fast timeinterval, og modtager Deres bestilling.

Kvaliteten af de modtagne varer kontrolleres
grundigt af vores kvalitetskonsulent .

Deres faste chauffør leverer varerne
hver uge på samme tidspunkt, og vi
sætter gerne køle- og frostvarer på
plads, såfremt De har behov for det.
Pakningen foregår elektronisk, så De er helt
sikker på at modtage de rigtige varer.
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