Indkøbshjælp med omtanke

TRYGHED VED SAMME
KONTAKTPERSON OG
CHAUFFØR HVER GANG

Dine indkøb er i trygge hænder
Det er ikke nemt at overlade sine indkøb til andre. Supermarkedet Intervare
har mere end 19 års erfaring, og vi sætter en ære i, at du får præcist de
varer, du har brug for og lyst til. Sammen med din hjemmehjælp eller med
din faste kontaktperson fra Supermarkedet Intervare bestiller du varer fra
vores store katalog, som indeholder flotte billeder af vores spændende
sortiment til konkurrencedygtige priser.

Samme chauffør hver gang
Du får varerne leveret af en fast chauffør, som du lærer rigtig godt at kende.
Sammen med varerne får du også næste uges tilbudsavis, som altid er fyldt
med gode tilbud til skarpe priser.

VI SÆTTER EN ÆRE I AT
LEVERE DE BEDSTE OG
MEST FRISKE VARER

+12.000 VARER HVOR AF
MERE END 1000 ER TIL
SAMME PRIS SOM NETTO

“

Karina ringer til mig hver uge og
hjælper med min bestilling.
Hun 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

”

90 år, kunde hos
Supermarkedet Intervare

Med Supermarkedet Intervare er du og dine indkøb i trygge hænder – hele
vejen fra bestilling til levering.

Frit valg på alle hylder - i én og samme butik
Vores udvalg består af mere end 11.000 forskellige dagligvarer, heriblandt
mere end 1.000 discountvarer til samme pris som i Netto. Vi har alt fra
køle-varer og frost, frugt og grønt, friske kødudskæringer samt nemme
færdigretter. Du kan også vælge varer fra special- og delikatessebutikker.
Du kan eksempelvis bestille fra Lagkagehuset, Sv. Michelsen, A.C. Perchs
Thehandel, Matas, Slagter Lund og Aalbæk Specialiteter.
Udover mad og drikke finder du bl.a. også hjælpemidler, isenkram,
blomster og plejeprodukter, så du kan klare alle indkøb på én gang.

Altid friske varer
Hos Supermarkedet Intervare er vores fornemmeste opgave at levere de
bedste og mest friske varer. Vores dygtige og engagerede medarbejdere
sætter en ære i at håndplukke og pakke de varer, som du selv ville have
valgt.

Telefon: 70 27 72 33

SUPERMARKEDET INTERVARE STØTTER

Ring til os hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.
Vi tager telefonen alle hverdage mellem kl. 8 - 16.
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