Indkøbshjælp
med omtanke
SUPERMARKEDET INTERVARE

“

Sebastian ringer til mig hver uge og hjælper mig med min bestilling.
Han smiler i telefonen og er altid parat med en løsning, hvis jeg vil ændre
noget. Det er god, venlig service, og jeg føler mig tryg ved både at bestille
og få leveret.

”

Kirsten Andersen, 87 år, kunde hos Supermarkedet Intervare gennem fem år

Indkøbshjælp med omtanke
Få dine indkøb leveret hjem - nemt og trygt
Dine indkøb er i trygge hænder
Det er sin sag at overlade sine indkøb til andre. Men vi lover
at gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig, så du får lige præcis
de varer, du har brug for og lyst til. Vi har mere end 15 års
erfaring. Vi hjælper dig med at udvælge og bestille, og du får
varerne leveret af en fast chauffør, der kommer på en bestemt
ugedag og på et fast tidspunkt.
Med Supermarkedet Intervare er du og dine indkøb med andre
ord i trygge hænder - hele vejen fra bestilling til levering.

Vi er her for at hjælpe
Det er din kommune, der har en aftale med os, men det er dig
og os, der har kontakten. Enten direkte eller gennem din hjemmehjælper. Når du først har fortalt kommunen, at du vil have
dine indkøb leveret af os, har vi den løbende kontakt, og vi
lærer hinanden godt at kende. Du vælger i samarbejde med din
kommune blandt følgende bestillingsmuligheder:
•	Din kontaktperson hos os ringer dig op på et fast tidspunkt,
som vi aftaler, og hjælper dig med at bestille
•	Hjemmeplejen hjælper med at bestille for dig
•	Du bestiller direkte på www.intervare.dk

Det skal være en god, tryg
oplevelse at handle hos os

“

Jeg bliver i godt humør af at hjælpe kunderne over
telefonen - både med stort og småt. Ting er til for at
blive løst, og jeg er glad for at gøre en forskel.

Jytte Jensen, Kundeservice

”

Frit valg på alle hylder - i én og samme butik
Du vælger nemt dine varer fra vores store varekatalog, der
indeholder næsten 7000 forskellige dagligvarer, blandt andet
mere end 1000 discountvarer, der er lige så billige som i Netto.
Vi garanterer friske produkter indenfor alle varegrupper.
Vores udvalg af dagligvarer er exceptionelt stort og varieret,
så vi kan dække ethvert behov. Vi har alt fra ferskvarer på køl,
frugt og grønt, frost og friske kødudskæringer og nemme færdigretter. Om du ønsker at handle økologisk eller til discountpriser - så har vi det.
Udover mad og drikke finder du bl.a. hjælpemidler, isenkram,
blomster og plejeprodukter, så du kan klare alle indkøb på én
gang.

Lidt udover det sædvanlige
Vi sætter den gode indkøbsoplevelse i højsædet, og det betyder
at du bestemt ikke skal mangle noget. Derfor har vi sørget for,
at du også kan vælge varer fra en lang række anerkendte specialbutikker, som leverer eksklusive og lækre delikatessevarer.
Du kan eksempelvis bestille lækkert friskbagt brød og kager
fra Lagkagehuset, lækkerier og færdigretter i topkvalitet fra
Aalbæk specialiteter, håndlavet chokolade fra Sv. Michelsen,
the fra Europas ældste the-butik A.C. Perch’s Thehandel samt
hjemmelavede færdigretter efter klassiske opskrifter fra den
traditionsrige Slagter Lund.

Din egen chauffør leverer hver gang
Sammen med dine indkøb får du helt automatisk leveret en
tilbudsavis med næste uges særligt gode tilbud. Chaufføren
tager gerne dine tomme flasker med og afregner returpanten
kontant. På samme måde kan han sætte dine køle- og frostvarer på plads med det samme. Det forstår vi godt kan være en
kærkommen hjælp. Vi kommer nemlig rundt i næsten halvdelen af landets kommuner, og vi sætter en ære i at hjælpe hver
enkelt.

Telefon: 70 27 72 33
Ring til os hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.
Vi tager telefonen alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

“

Mine ture bringer mig
forbi alle min faste kunder, som
jeg kender rigtig godt. Jeg ved,
hvem der gerne vil have sat varerne på køl, hvor jeg bare kan
gå ind, og hvor hunden måske
skal have et klap. Folk er glade
for at jeg kommer, og det gør
mig glad!
Når dagen er omme, er det rart
at vide, at kunderne har fået alt
det, de skal bruge.

Michael Larsen, Chauffør

”

“

I Supermarkedet Intervares kundeservice gør vi
meget ud af at lytte og hjælpe hver enkelt med at få
handlet netop de dagligvarer, de har brug for. Det skal
være en god, tryg oplevelse at handle hos os. Vi tager
os den tid hver enkelt har brug for.

”

Få dine indkøb leveret hjem - nemt og trygt
Sådan får du indkøbshjælp med omtanke
• Kontakt kommunen og fortæl dem, at du ønsker levering fra Supermarkedet Intervare.
•	Du modtager et velkomstbrev, den første tilbudsavis samt varekataloget fra os, så du kommer godt i gang.
•	Din kontaktperson hos Supermarkedet Intervare eller din hjemmehjælp hjælper dig med hver efterfølgende
bestilling.
•	Din faste chauffør leverer varerne med et smil, og hjælper dig gerne med at stille køle- og frost varer på
plads i dit køleskab.
•	Er der behov, som vi eller din faste chauffør skal være særligt opmærksomme på, noteres det for at gøre
netop din indkøbsoplevelse nem og tryg.

Vi glæder os til at hjælpe dig med dine indkøb
Velkommen!
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