
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL / GODT AT VIDE

Afhentning af julefrokost:
Mandag - torsdag  9.00-18.00
Fredag  9.00-18.30
Lørdag  9.00-18.00

Vi hjælper dig
Når du afhenter julefrokost på vores adresse: 
Allégade 34, vil vi altid hjælpe dig med at bære  
julefrokosten til din bil.

Aflevering af service
Fade, skåle, kasser og varmekasser skal afleveres 
tilbage til os igen. Vi ser gerne det bliver leveret retur 
senest 4 dage, fra du har modtaget julefrokosten. 

Levering af julefrokost
Du kan få din julefrokost leveret til døren. Bestil 
levering når du bestiller din julefrokost. 

Det koster: 
Starttakst kr. 70,- + kr. 10. Pr. km. dvs. bor du 6 km 
fra Allégade 34, 5000 Odense C, er din takst således. 
kr. 70,- + 6 km a kr. 10,- = kr. 130,-

Afhentning af service
Du kan få os til at afhente dit service igen. Samme 
takster som levering. Servicen skal være rengjort 
ved afhentning.

Hvor længe kan maden holde sig varm?
Din julefrokost kan holde sig varm 1 time og 30 
minutter til 2 timer fra afhentning / levering.

Hvor lang tid skal jeg bestille i forvejen?
Vores anbefaling er at bestille i god tid. Vi har ofte 
flere weekender i november og december hvor vi er 
fuldt optaget. Vi anbefaler derfor at du reserverer en 
plads i vores kalender. 

Afbestilling
Du kan afbestille indtil 48 timer før dit arrangement  
– Intet gebyr.
Du kan ændre antal indtil 24 timer før dit arrange-
ment – Intet gebyr.

Betaling
Julefrokosten skal betales på forhånd. (Du kan 
bestille og betale online). Bestiller du via telefon, får 
du tilsendt en faktura via email, eller du har mulighed 
for at betale via mobilpay. 

Er du virksomhed / institution med gyldigt CVR- 
nummer kan du få regningen tilsendt, også på EAN.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at  
kontakte os på: Tlf. 66126818




