Der vil i nedlukningsperioden, som indtil videre er til og med d. 7/2-2021 være mulighed for udover
almindelige online bestillinger, at afhente varer, der er forudbetalte, ved butikken, men vær
opmærksom på, at der gælder følgende regler:
1. Varerne skal være betalt over nettet.
a) Er det en almindelig online-bestilling putter man bare varerne i kurven, og skriver i
noten, at man vil samle dem op herinde, vælg IKKE ”afhentes”, da man så ikke får
mulighed for at betale. Bare vælg kortbetaling og skriv i noten at det er en bestilling,
man vil samle op.
b) Er det varer man i forvejen har liggende til afhentning, kan man kontakte os på e-mail
eller ringe ind frem til d.7/2-2021, mandag-fredag mellem 11 og 16 for at få det samlede
beløb oplyst, som man så kan betale enten via Mobilepay (#34544) eller via
hjemmesiden: Søg på Uspecificeret vare og vælg et beløb der ligger over din pris (vi
hæver kun svarende til dit køb). Vælg IKKE ”afhentes”, da man ellers ikke får mulighed
for at betale. Bare skriv i noten at det er en bestilling, man vil samle op.
Har man et gavekort man vil bruge, kan man også det, ring ind og hør nærmere.
Man skal være obs på at siden automatisk putter fragt på, hvis det er beløb under Kr. 500, de
ekstra penge vil selvfølgelig ikke blive faktureret/hævet.
2. Der vil IKKE være mulighed for at købe ekstra varer, når man først er her, og der vil IKKE
være mulighed for lige at komme indenfor og kigge efter noget i butikken.
3. Afhentning vil foregå ved opgangen Skt. Peders Stræde 18, hvor der er en dørklokke, og det
skal være mandag-fredag mellem kl. 11-16 frem til 5/2, med mindre man har aftalt andet.
Har man varer liggende fra Laserdisken, vil man også kunne afhente dem mandag-fredag mellem kl.
11-16, ved opgangen Sankt Peders Stræde 18, brug dørklokken.

Denne ordning vil blive forlænget i takt med at nedlukningen evt. bliver forlænget.

Ønsker man at lave en alm. afhentning (pickup), som man bare vil komme ind efter når alt er åbnet
op igen, vælger man bare ”afhent”/”pick-up” under fragt, så vil varerne blive lagt fra herinde som
vanlig og vente på, at vi åbner dørene igen.

Online bestillinger der bare skal sendes, fungerer som normalt og vi sender alle hverdage.

