Vi håber, det har vagt din interesse for at få bragt varer ud fra SPAR
SALLERUP. Husk det er os med den gode service, det er vi kendt
for, og det forpligter - det er vi godt klar over. Men vi vil gøre vores
bedste for at I alle sammen skal få en god oplevelse ved at få leveret varer fra SPAR SALLERUP.

SPAR SALLERUP • SALLERUP GADE 2
4750 LUNDBY • Tlf.nr. 55 38 23 32.
sallerup@spar.dk v/Bodil og Lars Andersen

Du kan gå på Spars
hjemmeside, der
hedder spar.dk hvor
du bl.a. kan se vores
tilbudsavis.

Vareudbringning
fra SPAR SALLERUP
Ring til os og bestil dine varer

SPAR SALLERUP • SALLERUP GADE 2
4750 LUNDBY • Tlf.nr. 55 38 23 32.
sallerup@spar.dk v/Bodil og Lars Andersen

Startskuddets Trykkeri

55 38 23 32

Vareudbringning fra SPAR SALLERUP • Tlf.nr. 55 38 23 32
Ring til os og bestil dine varer.
Din ordre vil blive modtaget og pakket af:

Til at hjælpe sig har de:

Købmand
Bodil Andersen

Chauffør
Finn Hansen

1. assistent
Sisse Hansen

Købmand
Lars Andersen

Hvordan kommer jeg i gang:
Hvis man er visiteret af kommunen har man ret til at få leveret varer 1 gang om ugen.
Når du har bestemt dig for at få bragt varer ud fra os i SPAR SALLERUP, så ringer du til os på tlf.nr. 55 38 23 32, så aftaler vi hvordan
og hvornår det skal foregå.
Vi kan også kontaktes på e-mail sallerup@spar.dk , men det aftaler
vi i telefonen hvordan i kontakter os.

Hvornår får jeg udleveret varerne:
Når du skal have leveret varerne aftaler du med Bodil hvornår det
passer bedst, og hvordan det passer ind i ruteplanen, Finn laver
ruten så det passer så godt som muligt for alle.
Vi leverer varerne ud på hverdage mellem kl. 9 – 16 plus/minus en
halv time. Når der er helligedage kan leveringsdagen ændres til en
anden dag i den samme uge.

Hvad kan vi levere:
Vi er en helt almindelig købmandsforretning, med de dagligvarer
der nu hører til.
Vi har også et lille bageri, hvor vi bager noget godt brød, forskellige
slags franskbrød, flere slags wienerbrød og
wienerstænger. Disse bagerbrød bliver
bagt 1 time før Finn kører ud på
vareturen, så det er lunt, når han
tager afsted.
Vi har håndkøbsmedicin, ugeblade, frisk frugt og grønt og
centralpakket kød, hver dag.
Hver uge får I næste uges tilbudsavis sammen med varerne.
Alle vores gratis blade bliver også leveret
sammen med.

Betaling:
Du kan vælge at betale kontant også check til chaufføren, når han
kommer med varerne. Og der er mulighed, for at vi laver et konto
nr. og jeg (Lars) sender en samlet regning en gang om måneden,
ind-betalingen går via vores bankkonto. Aftalen kan også gå igennem familie eller venner, med jeres samtykke.
Hvis der er ønske om at betale med dankort, vil vi gerne vide dette.
Det er ikke en mulighed vi har endnu, men hvis efterspørgslen bliver tilstrækkelig, vil vi kunne tilbyde dette på et senere tidspunkt
end 1. januar 2011.
Derfor, hvis du gerne vil have mulighed for at betale med dankort,
påfør da dette ønske på bestillingssedlen, eller sig det til Bodil eller Sisse, når du ringer til os.

