Egebjerg Købmandsgård har i
samarbejde med SuperBrugsen
opbygget en indkøbsordning for
visiterede borgere.
Friske varer lige i
køleskabet !
Alle mere end 10.000 varer fra
SuperBrugsen og Nettorvet kan
handles gennem os.
Friske varer
Vi lægger stor vægt på at varer som de
modtager, mælk, brød, grønt m.m. har størst
mulig friskhed. Den lokale Superbrugsen pakker
de mest friske varer som har maksimal
holdbarhed.
Lave priser
Vores priser er ganske almindelige SuperBrugsen priser. Der er ikke lagt
skjulte omkostninger på priserne. Der er mulighed for at handle fra den
ugentlige normale tilbudsavis fra SuperBrugsen og fra hele discountsortimentet Coop Extra.
Imødekommenhed
Vi tilpasser os den enkelte borgers behov, f.eks. tidspunkt for levering.
For at have det bedst mulige samarbejde, tilstræber vi en fast
kontaktperson, både ved telefonisk bestilling, pakning af varer og ved
leveringen. Det vil derfor være den samme person der kontakter dem
igen og igen.
Stort Udvalg
Stort udvalg i bl.a. økologiske og sukkerfrie varer
Betaling: PBS eller månedligt Girokort
Ring til os for uddybende samtale på telefon: 70258888
Eller se nærmere på vores hjemmeside: www.egebjergkobmandsgaard.dk

Firefarvet katalog med ca. 4000 varer i billeder/tekst.
Lokal Superbrugsen pakker varerne. Vi er derfor
hurtige til at udbedre fejl. Vi støtter lokale
arbejdspladser.
Lave priser. Ingen ekstra omkostninger er lagt på priserne
Superbrugsen Tilbudsavis. Der kan handles fra den normale ugentlige
tilbudsavis og fra ca. 6000 SuperBrugsen Varer som ikke
ses i kataloget.
Nettorvet katalog. Der kan handles sæsonvarer fra
Nettorvet kataloget
Dag til dag levering. Varerne kan bestilles indtil kl.
12.00 dagen før leveringsdagen.
Køle og frostvarer sættes på plads. Køle og
frostvarer sættes på plads i henholdsvis køleskab
og fryser, direkte fra vores kølebiler.
Økologi og Sukkerfri Stort udvalg i økologiske,
sukkerfri, miljøvenlige Änglamark og X-tra discount -varer som hver har
deres egne kapitler i kataloget
Friske Slagtervarer og Bagervarer
Bestilling
Deres faste kontaktperson ringer til dem på det aftalte tidspunkt og
hjælper dem med deres bestilling. Der kan bestilles ind til kl. 13.00 dagen
før den aftalte leveringsdag.
Der kan også bestilles via vores hjemmeside, på mail eller gennem
hjemmeplejen hvis man er visiteret til det.
Vi vil gøre vores bedste for at pakke
de mest friske varer
Ring til Berit som er leder af callcentret
på 70258888 eller mail:
info@egebjergkobmandsgaard.dk

