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Kære kunde!
Tak fordi du har bestilt hos os. Det er hurtigt og meget nemt at afhente fadøl, bar og tappeanlæg på vores
lager. Vi sælger også plastglas, kusyre og sodavand.
OBS:
Vær opmærksom på at I selv skal læsse jeres bil med udstyret og at det er tungt.
Et fadølsanlæg vejer 45 kg og en fustage vejer 34-42 kg.
Anlæg, fustager, samt bar kan være i de fleste biler, men har du en trailer er den at foretrække.
Instruktioner
1. Drej ind ad indkørslen ved Park Allé 352A, fortsæt ligeud og ind gennem den store port lige fremme.

2. Dine varer står på den lave, røde reol i hallen. Parker tæt på venstre side af reolen. Øltønderne står i
perfekt højde, lige til at læsse ind i bilen.
3. Er der ingen til at betjene dig, så tryk på ringeklokken til venstre for port nummer 4 (den anden port på
højre hånd). Anlæg og 1-5 fustager kan være i de fleste almindelige biler. Klapbaren kan ofte stå bag
forsæderne eller ligge i en trailer/stationcars bagagerum.
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4. Betaling: Det er nemmest for både dig og os hvis du har brugt dit kort ved betaling på nettet før
afhentning. Det er også muligt at betale på lageret. Vi tager naturligvis Dankort. Ved returnering af
depositum sættes pengene direkte ind på Dankortet igen. Der udleveres ikke følgeseddel. Alle
informationer ligger digitalt på vores computere.

5. Der er fin plads til biler med trailer. Det er normalt ikke nødvendigt at bakke.
6. God fornøjelse! Du kan se flere billeder, eksempelvideoer eller en kørselsvejledning online på
www.skafte.dk. Vi glæder os til at se dig.

Praktiske oplysninger:
Ved afhentning af varer skal kunden medbringe gyldig billedlegitimation (kørekort, pas el. lign.). Vor
medarbejder afprøver anlægget ved udleveringen. Da vi ikke kan gardere os imod eller tage ansvar for
omstændigheder under transport af anlægget og kundens behandling af anlægget i øvrigt, er det efter
denne afprøvning kundens eget ansvar, at anlægget fungerer som det skal.

Vi anbefaler kraftigt at afprøve anlægget i god tid før festen, gerne dagen
før.
Skulle uheldet være ude tilbyder vi i tidsrummet 8-24 teknisk assistance på tlf. 43 27 00 00 eller 51 32 43
24. Teknikeren vejleder over telefonen. Løser det ikke problemet tilbyder vi at udlevere et nyt anlæg. Der
foretages ikke udkørende service på afhentede anlæg. Se også de øvrige vilkår gældende for fadøl online.
Vær opmærksom på vores åbningstider: Mandag til fredag, kl. 7.00-16.00.
Med venlig hilsen,
Peter Skafte

