Leth Catering
Frisklavet mad leveret til døren
Priser gældende fra 1. maj 2022

Levering hver dag i en hel måned:
Abonnement på menu A.
Abonnement på menu E.

Kr. 2050,Kr. 1800,-

-•-

A: Varm ret incl. salat, kildevand og 3 madpakkestykker

Kr. 80,-

B: Varm ret incl. salat og 3 madpakkestykker

Kr. 75,-

C: Varm ret incl. salat og kildevand

Kr. 71,-

E: Varm ret incl. salat

Kr. 69,-

G: 4 madpakkestykker	

Kr. 60,-

Opstartsgebyr til dækning af termotaske m.m.

Kr. 100,-

Levering per dag

Kr. 15,-

Alle priser er incl. moms

Flasker skal retur, ellers opkræves pant

Leveres hver dag mellem kl. 10.00 og kl. 13.00 Der tages forbehold for forsinkelser.
Enkeltbestillinger af varm ret kan bestilles via afkrydsning på menu-planen. Denne kan sendes som mail med
billede af sedlen til: bestilling@lethcatering.dk eller afleveres til chaufføren.
Vi leverer maden ved døren eller du kan give besked om, hvor maden skal placeres hvis du f.eks. ikke er
hjemme. Vores chauffør leverer maden på den angivne dag i en termotaske. Tasken fra forrige levering skal
vores chauffør have med retur ved levering af ny menu. Såfremt vi ikke får tasken retur ved næste leverance,
ser vi os nødsaget til at fakturere 125,- kr til omgående betaling. Får vi den retur senere krediterer vi 75,- kr.
Abonnementsaftalen er gældende fra d. 1. i en måned og vil løbe ind til det opsiges. Opsigelse skal ske inden
d. 10. i måneden og leverancen vil løbe måneden ud. Ind til en eventuel abonnementsaftale træder i kraft, vil
der ske fakturering for det leverede efter prisen for enkeltbestillinger.
Alle bestillinger/ændringer skal ske med minimum 4 dages varsel og foregå på enten SMS, mail eller skriftligt
via chauffør.
Månedsabonnement faktureres forud. Enkeltleverancer (A-G) faktureres bagud hver den 15. og sidste dag i
måneden.
Fortrydelsesret: Der er ingen fortrydelsesret ved aftaler om levering af fødevarer jf. Forbrugeraftaleloven
§ 18. Stk. 2 nr . 4

Med venlig hilsen
Leth Catering m.m. • Connie & Peter
www.lethcatering.dk
Kontakt os gerne på mail: bestilling@lethcatering.dk
Tel.: 73 70 93 80 (Alle dage kl. 09-13)
Vi er godkendt som leverandør til Vejle og Horsens Kommune.
Kontakt din visitator for hjælp, eller kontakt os.
Hvis man er en større institutation så kontakt os endelig for at få et tilbud.

