Bestilling og levering av varer i Jula 2020.
Vil først takke for at du tok kontakt, og at dere velger og ønsker å benytte dere av butikken vår.
Her er hva jeg ser for meg kan være en god løsning og noe som kan dekke de fleste behov nå i julen
og for så vidt også videre i inn i fremtiden.
Utlevering av varer gjennom varemottak på baksiden av butikken.
Utlevering: alle dager i butikkens åpningstid
Betalingsmåte : kort/ vipps
Bestillingsfrist: dagen før ønsket levering innen kl. 17.00
Bekreftelse: vi sender sms av kvittering når varen er pakket og klar for henting
Kostnad: kr. 0,Her slipper man å gå fysisk inn i butikk, og man kan kjøre bilen helt inntil varemottaket. Vi monterer
godt synlig ringeklokke ved lagerporten. Ved ankomst ringer man bare på, så kommer en ansatt ut
med varene som er pakket på forhånd. Jeg bestiller opp trådløs kortterminal slik at betalingen kan tas
der og da eller pr. vipps nr som blir sendt ut sammen med kvittering.
Varer levert på hytta.
Utlevering: onsdag 23.12, mandag 28.12 og onsdag 30.12
Utleverings vindu: før kl 10:00 og etter kl: 17:00
Betalingsmåte : kort/ vipps
Bestillingsfrist: senest dagen før ønsket levering innen kl. 17.00
Bekreftelse: vi sender sms av kvittering når varen er pakket og klar for henting
Kostnad: kr. 100,Vi tilbyr leveringsvindu før kl. 10:00 og etter kl. 17:00 slik at folk kan få brukt dagen ute ☺. Sånn
bemanningsmessig er dette også tidspunkt hvor trykket ikke er så stort i butikken.
Betaling kan skje gjennom vipps eller med kortterminal. Vi sender bilde av kvittering på sms og mobil
nr. for vipps betaling når varene er pakket. Vi vil også ha med oss kortterminal i bilen.
Litt praktisk forklaring:
Vi har valgt ut disse dagene for tilkjøring med tanke på at man da kan få varene innomhus før den 24.
og 31. + en mulighet for supplering den 28.
Dette er dager vi også får vareleveranser og vil derfor ha bedre forutsetninger for å kunne levere frisk
frukt grønt/urter + god holdbarhet på ferskvarer. (PS. vareleveringen kommer litt utpå dagen, så det
vil kun gjelde for leveringsvindu etter kl. 17:00)

Bestilling: vi ønsker i all hovedsak å motta bestillinger pr mail. Men vi tar også telefonen om dere vil
ringe☺. Ved mangler vil dere motta et varsel på sms eller bli oppringt der dere vil få mulighet til å
legge til erstatningsvarer.
Om man vet hva man ønsker å bestille er det en fordel om bestillingene kommer inn litt i forkant av
julen, det vil gi oss mulighet til å kunne skaffe det aller meste og unngå manglende leveranse.
Coronavarene vil bli levert/ pakket i forseglede esker for å unngå mat forurensing.
-

Vi kommer også til å innføre påbud om munnbind i butikk for kunder og ansatte nå i julen.
Dette vil være tilgjengelig i inngangspartiet og vil også bli benyttet ved vareutlevering/
leveranse.

PS: Når det kommer til øl og alkoholsalg, må vi forholde oss til reglene som omfatter butikken. Dette
betyr at vi ikke kan levere ut disse varene utenfor tidsrammen for ølsalg eller røde dager. Heller ikke
til overstadig berusede personer eller mindreårige.

Juletrær.
Jeg har fått tak i 100 stk. juletrær.
De skal etter planen bli levert i løpet av neste uke. (innen 11.12)
Type: Nordmandsedelgran
Høyde: 150-175
175-200
200-225
225-250

kr. 500,kr. 500,kr. 600,kr. 700,-

( flest sånne)

Selger også easyfix juletrefot og ferdig borede tre https://www.youtube.com/watch?v=k4ROD8BzQU
kr. 500,Utkjøringsgebyr er kr. 100,Fyrverkerisalg.
Det blir fyrverkerisalg 29.,30. og 31. desember på parkeringsplassen ved butikken.
Håper dette var forståelig ☺
Vi tar gjerne imot innspill og ønsker, så skal vi tilpasse oss dere etter beste evne.

Med vennlig hilsen alle oss på Nærbutikken
Tlf: 913 00 106
Mail: narbutikken.gaia@narbutikken.no
Audun Børresen / 920 19 583

