
Välkommen till  
Föreningsbutiken
Planera i lugn och ro – Vi plockar och du hämtar
Här hittar du ett utvalt sortiment med bland annat korv, hamburgare,  
caféprodukter, enklare luncher, drycker och godis med mera.  
Ett enkelt sätt att handla till din fotbollscup, ditt föreningscafé, läger  
eller någon annan trevlig aktivitet.



Sortiment
Här hittar du ett utvalt sortiment med bland annat korv, hamburgare, 
caféprodukter, enklare luncher, drycker och godis med mera. Ett enkelt 
sätt att handla till din fotbollscup, ditt föreningscafé, läger eller någon 
annan trevlig aktivitet. 
 

Hur går det till?
När du gjort din beställning får du en bekräftelse på att vi tagit emot 
den. Vi kontrollerar sedan att alla dina varor finns i lager till önskat 
avhämtningsdatum/leveransdatum. Om vi har några kompletterande 
frågor angående din beställning kontaktar vi dig.  Därefter bekräftar vi 
din beställning.

Vem kan handla?
Alla registrerade företag och föreningar kan handla hos oss. 

Jag har frågor om min beställning,  
vem ska jag kontakta?
I din bekräftelse finns kontaktuppgifter till butiken. 

martinservera.se/foreningsbutiken



När kan du hämta eller få dina varor levererade?
Vi har öppet för avhämtning under ordinarie öppettider. Planera i lugn 
och ro – Vi plockar och du hämtar! Beställ när du vill på dygnet, din 
beställning hämtar du sen i valfri butik under ordinarie öppettider. Vi 
kan även erbjuda leverens till självkostnadspris. Kryssa i att du är 
intresserad av leverens vid din beställning så kontaktar vi dig för att 
diskutera olika alternativ. För att vi ska kunna leverera mot faktura 
krävs godkänd kreditprövning. Vi kan även erbjuda förskottsbetalning 
via Swish. 
 För att säkerställa att du får alla dina varor, är det bra om vi får din 
order i god tid. Vår målsättning är att du ska kunna hämta din order 
inom 24 timmar från det att du fått vår orderbekräftelse.

Återköp
Med undantag för bröd, kylda och frysta varor har du möjlighet att 
returnera i obruten förpackning och få full ersättning. 7 dagars öppet 
köp gäller.

Betalning
Du betalar som vanligt i kassan i butiken i samband med avhämtning 
av dina varor. Vi tar kontanter och alla kort utom Diners.

Priser
Observera att Föreningsbutiken innehåller ordinariepriser. Självklart  
får du aldrig betala mer än det som står i din beställning* men den  
kan bli billigare om någon av varorna är på kampanj den dagen du 
hämtar varorna.
 Vi riktar oss till registrerade företag och föreningar och därför är 
alla priser exklusive moms. I web-kassan kan du se totalbeloppet för 
din beställning i SEK exklusive moms. Vänligen notera att moms till-
kommer vid betalning. 

Ätbart 12% moms 
Engångsartiklar och liknande 25% moms.



Har du andra frågor om Föreningsbutiken?
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Telefon 08-722 28 80
Mail butiker@martinservera.se


