Kylmäateriapalvelu
Häme Food Oy on vuonna 2011 Hämeenlinnassa perustettu perheyritys.
Tuotamme ateria- ja kauppakassipalveluita Hämeessä ja Uudellamaalla.
Olemme vaihtoehto isoille yrityksille ja pyrimme erottumaan eduksemme sekä
hinnoittelun että joustavan asiakaspalvelun kautta. Kaikki ateriamme valmistetaan
Hämeenlinnassa omalla keittiöllämme.

Toimialueenamme on tällä hetkellä Hämeenlinna, Riihimäki, Hyvinkää, Mäntsälä,
Järvenpää, Tuusula, Kerava, Loppi, karkkila ja Hausjärvi.

Vanajan Aterian

Kylmäateriapalvelu

Kysy palvelua myös muille alueille!
Palvelumme tuotetaan ensisijaisesti verottomasti yksityisenä sosiaalipalveluna.
Hinnat on esitteessä ilmoitettu verottomana hintana.
Palvelussamme ei ole sitoutumisaikaa vaan voit koska tahansa kokeilla, maistella ja
tutustua tuotteisiimme.

Hinnastomme ALV 0 % (yksityinen sosiaalipalvelu)
(hintaan lisätään tarvittaessa alv 14 %) *

Kylmä ateria
Toimituskertamaksu

palvelun alueellasi tuottaa
6,90 €/kpl
5,00 €/toimituskerta

*Arvonlisäverottoman palvelun ehtona on allekirjoitettu palvelusuunnitelma.
Palvelusuunnitelma ei sitouta asiakasta kiinteään tilausrytmiin tai ajanjaksoon.
Tilaus- ja peruutusajat ovat voimassa kaikissa tilanteissa. Arvonlisävero lisätään
loppusummaan, mikäli palvelusuunnitelma on täyttämättä / palvelun ehdot eivät
täyty.

Häme Food Oy
010 321 6040 (arkisin 9-14)
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Ateriasta

Yleiset ehdot

Ateriat sisältävät aina pääruuan lisukkeineen (noin 350–400 g) ja jälkiruuan (noin
150 g). Keittoaterioihin kuuluu valmiiksi pakattu leipä.

Kysy toimituspäivä asiakaspalvelustamme.

Erikoisruokavaliot pystytään toteuttamaan pyynnöstä.
Ateria on suunniteltu lounasruuaksi yhdelle päivälle ja ravintosisältö noudattaa
ikäihmisten ravintosuosituksia.
Ruoka maustetaan normaalein maustein, välttäen kuitenkin voimakkaita makuja.
Aterioita ovat tuoreita ja asianmukaisesti jäähdytettyjä. Tuote-etiketistä löytyy
tuotesisältö, ravintoarvotiedot sekä päiväystiedot. Kaikki ateriat valmistetaan
Hämeenlinnan keittiöllämme. Ateriat pakataan säilyvyyden takaamiseksi
suojakaasuun. Suojakaasuun pakkaaminen ei vaikuta aterian makuun vaan pitää sen
turvallisena ja maukkaana asiakkaan ruokailuhetkeen saakka.

Lämmitysohje: Tee kalvoon muutama reikä ja poista tarvittaessa kastikekulho
muovin alta. Lämmintä mikrossa noin 3min tai uunissa 100 astetta ja 40 minuuttia.

Yhteen toimitukseen voi tilata seitsemästä viikon eri ruokavaihtoehdosta. Yhdellä
toimitusmaksulla voi tilata niin monta ateriaa, kuin on tarpeen. Tilausmäärissä ei ole
minimi-/maksimimäärää.
Ateriat toimitetaan suoraan asiakkaalle, tarvittaessa voidaan sopia myös eri
toimitusosoite. Toimitamme sovittaessa ateriat asiakkaan jääkaappiin. Tällöin voit
luovuttaa meille avaimen käyttöömme.
Toimitusaika vaihtelee alueen mukaan, mutta vakiintuu ensimmäisten toimitusten
jälkeen. Toimitukset tapahtuvat arkisin klo 8.00–17.00 välisenä aikana.
Peruutukset ja tilaukset neljä (4) arkipäivää ennen toimitusta, peruuttamattomat
toimitukset veloitetaan normaalisti.
Ateriat toimitetaan ja tulee säilyttää alle + 6 asteessa.
Säilyvyys toimituksesta on 5–8 päivää. Aterioissa on viimeinen käyttöpäivä -merkintä.
Pidätämme oikeuden veloittaa 2,00 €/ateria lisää vaativista erikoisruokavalioista.
Maksutta mm. maidoton ja gluteeniton sekä kasvisruokavalio.
Laskutus tapahtuu kuukausittain ja maksuehto on 14 päivää.
Laskun loppusummaan lisätään paperilaskutuslisä 3,90 €/kpl. Laskun saat
maksuttomana tilaamalla sen meiltä joko e-laskuna, suoramaksuna tai
sähköpostilaskuna.
Verottoman hinnan edellytys on täytetty palvelusuunnitelma viimeistään palvelun
aloittamiskuukauden viimeiseen päivään mennessä. ALV osuutta ei voida hyvittää
takautuvasti laskutuksen jo tapahduttua.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Tilaa koejakso jo tänään ja
soita meille
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