Frukt & Växter

Fruktlådor
Storleksförslag: Liten 3 kg. Mellan 6 kg. Stor 8 kg.
Frukten levereras i designade trälådor med silkes-papper för högsta kvalitet och
renlighet. Man kan även få frukten i kartong, så kan man lägga upp frukten på
fat eller i skålar.
Innehåll
PM-Gruppen levererar 3 st olika fruktlådor som handplockas och är av högsta
kvalitet.
Fruktabonnemang Säsongs
Denna fruktlåda levereras en eller flera gånger per vecka till Ert företag.
Levereras i designade trälådor med silkes-papper för högsta kvalitet och
renlighet. Vår frukt handplockas och är av högsta kvalitet. Innehåller två
äppelsorter, apelsiner, päron och bananer plus druvor, samt säsongsfrukt
beroende på säsong t.ex. plommon, clementiner, nektariner, kiwi, sharon,
physalis m.m.
Fruktabonnemang Bas
Denna fruktlåda avser lågprisalternativ för företag. Innehåller aldrig druvor och
exotiska frukter. Bas innehåller äpple, banan, päron och apelsin, samt vid säsong
en extra frukt som småcitrus, nektarin och plommon.
Fruktabonnemang Ekologisk
Denna fruktlåda avser en bas av Ekologisk frukt. Innehåller äpple, banan, päron
och citrusfrukt.

Leveranser
Leveranser sker dagligen, en gång per vecka eller enligt överenskommelse.
Chaufförerna har sitt eget fasta utkörningsdistrikt. Detta innebär att man som
kund möter samma person vid varje leverans, och detta främjar givetvis
samförstånd, säkerhet, samt underlättar distributionen, förutom vid sjukdom
samt semester. leverans fraktfritt inom Stockholm med förorter.
Ändringar/extraleveranser och uppehåll meddelas minst 5 arbetsdagar innan det
ska träda i kraft.
Kontakta kundtjänst: info@pmgruppen.se
Vi kan även leverera i övriga landet samordna Era inköp.
Garanti
Skadad frukt byts ut inom 24 timmar, måndag-fredag.
Mjölk

Vi erbjuder även leveranser av mjölk till våra fruktkunder, lätt, mellan, standard,
ekologisk och laktosfrimjölk.
Uppsägningstider
Har inget annat avtalats, gäller följande uppsägningstider:
1-10 fruktlådor per vecka: 1 månad
11-20 fruktlådor per vecka: 2 månader
> 20 fruktlådor per vecka: 3 månader
Uppsägning skall ske skriftligen per mail, fax eller post.
Uppsägningstiden räknas från inkommet datum.
Leveransuppehåll får ej nyttjas under uppsägningstiden.
Leveransvolymen får inte ändras under uppsägningstiden

Växter
PM-Gruppen kan även erbjuda växter till företag. Vi besöker Er och tar fram ett
gratis inredningsförslag med växter och krukor enligt Era önskemål. Vi erbjuder
2 stycken olika växtförslag växtserviceavtal alternativ hyresavtal se nedan
vad det innebär.
Växtserviceavtal
Vi erbjuder Er att köpa de färdigplanterade växterna alternativ att vi tar hand om
era befintliga växter. I samband med köpet tecknar Ni ett växtserviceavtal (12
månader), som innebär att vi under avtalstiden ansvarar för att Era växter alltid
ser lika fräscha och prydliga ut, och ser professionellt skötta ut. Alternativ att vi
går igenom befintliga växter för att bedöma kvalité så att vår garanti ska gälla
innan tecknande av växtserviceavtal. I växtserviceavtalet ingår en växtgaranti
som innebär att vi, utan extra kostnad, byter ut växter som av någon anledning
förlorat sitt prydnadsvärde. Våra växtskötare besöker er regelbundet varje
månad. Besöksfrekvensen varierar beroende önskad skötselnivå och växternas
behov.
Hyresavtal
Ni tecknar ett hyresavtal (36,24,12 månaders avtal) i vilket vårt växtserviceavtal
är inkluderad. Under avtalstiden ansvarar vi för att växterna alltid ser lika
prydliga och livskraftiga ut, och ser professionellt skötta ut. I växtserviceavtalet
ingår en växtgaranti som innebär att vi, utan extra kostnad, byter ut växter som
av någon anledning förlorat sitt prydnadsvärde. Våra växtskötare besöker er
regelbundet varje månad. Besöksfrekvensen varierar beroende på önskad
skötselnivå och växternas behov.
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