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kund/gäst!

Tack för att du vill bli fakturakund hos Wienercaféet.
Wienercaféet sorterar under PDF Brasserie Group - en krets av
Stockholms mest ledande och bästa restauranter.
Vi är glada att du vill bli medlem i vår ”T o G o - K l u b b ”.
Med detta brev medföljer en ansökan. Du fyller i alla
uppgifter, signerar ditt samtycke kring våra enkla regler och
skickar in ansökan till vårt kontor (se adress nedan).
Ansökan kan mailas eller skickas via postgången. Vi kommer inom
ett par dagar återkomma med ditt kundnummer/pin, vilket du
uppger när du gör inköp i butiken på Wienercaféet. Alla inköp
vidimeras med signatur.
Vi fakturerar en gång per vecka. Då samlar vi samtliga köp och
sänder fakturan på angiven adress. Vi ger 15 dagar kredit.
Snart öppnar Wienercaféets web-shop. Vi har utarbetat en unik
service kring Wienercaféets sortiment. Sallader, tårtor,
bullar, kakor, smörgåsar och mycket mera kommer snart att
finnas som en del av vår hemsida. Med ditt kundnummer och din
pinkod medföljer många förmåner och unik service. Du kan få
leverans, till minimal kostnad. Du beställer, betalar snabbt
och enkelt på vår hemsida/web-shop. Du bestämmer när du vill
hämta i butiken eller få din beställning levererad.
Glöm inte att klicka i rutan ”PDF-benefit” på ansökan. Då får
du information om nyheter, inbjudningar, erbjudanden m.m.
Enkelt,

bekvämt,

unikt

gott

och

geschwint.

Hälsningar
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Brasserie

Group

Administration. Mäster Samuelsgatan 4, 111 44 Stockholm
Tel +46 8 684 238 805 ekonomi@restaurangprinsen.se
il tempo – wienercaféet – prinsen – zink grill – villa godthem –
brut bar – il mercato
!

ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP I STANS HÄFTIGASTE

KLUBB - TO GO-SÄLLSKAPET I PDF BRASSERIE GROUP
RESTAURANG PRINSEN - WIENERCAFÉET - ZINK GRILL - VILLA GODTHEM - IL TEMPO

Da t um:................................................................O r t ......................................................................
Före t ag /namn ................................................................................................................................
Pos t adre s s ......................................................................................................................................
Pos t nummer............................................... /O r t .............................................................................
Tele fon...................................................... M obil............................................................................
E- pos t ans var ig..............................................................................................................................
Er t kundnummer.............................................................................................................................
Bes ök s adres s ..................................................................................................................................
Namn som omf a t t as av k r e di ten ......................................................................ep os t .........................................
Namn som omf a t t as av k r e di ten ......................................................................ep os t .........................................
Namn som omf a t t as av k r e di ten ......................................................................ep os t .........................................

Signa t ur av behör ig.......................................... För t ydligande.......................................................

Signa t ur av PDF................................................ För t ydligande........................................................

Jag vill ha erbjudande, info, inbjudningar m.m.
DET FINSTILTA:

Ni fyller i formuläret. skickar detta till följande Mail: ekonomi@pdbrasseriegroup.se Ger oss
ak tuella mail och namn på de personer som omfat tas av krediten. Vi ger er gärna en kredit om 10
000 som gäller på samtliga av PDF’s restauranger. Du som medlem kommer drabbas av en liten
kontroll. Företaget erhåller krediten. Det är ert ansvar att meddela oss de personer på ert företag som har befogenhet att begagna denna möjlighet. Vi vill ha namn och mail. Det är kombinationen av kundnummer (värdehandling) och bifogat mail som tillsammans utgör brukat av krediten. V i ger 15 dagar kredit .V i fak t urerar c a var 10:e dag. Om beloppet per fak t ura under s tiger
500 kronor eller om vi sänder påminnelse faktura, så tar vi ut en avgift om 45 kr per utställd
räkning. Vi är en liten koncern så vi är måna om att betalningar sker i tid.Genom signatur har
ovan regler ödmjuk t accep ter at s av sökanden.V i debiter ar 120 k ronor f ör t r anspor t inom t ullarna. Ni bestämmer när önskad produkt hämtas resp restaurang.
VARMT VÄLKOMMEN

