Egészség Kert
Zöldségkosár Rendszer

Miért válaszd az Egészség Kosarat?
•

hogy vegyszerek nélkül termelt zöldségeket fogyaszthass
• hogy szezonális, friss termékeket tehess asztalodra
• mert ezzel minket, helyi termelőket támogatsz
• mert ezzel szervezeted egészségét támogatod

Általános tudnivalók
•

Április közepétől november-decemberig időjárástól és készlettől függően
• Hetente 1x
• Tartalma: aktuálisan termő VEGYSZERMENTES 6-12 féle zöldség (kosármérettől függően)
• FONTOS: aki heti rendszerességű (részletek lentebb) kosárra jelentkezik, túlrendelés esetén az ő
rendelésüket vesszük figyelembe ELŐSZÖR
• a kosár tartalmát minden héten e-mailen keresztül hírlevélben küldjük
Kosárméretek
•

fix kosaraink, melyek tartalmát mi állítjuk össze, hetente változtatjuk, az aktuálisan termő
zöldségekből
➢ ára kedvezőbb az egyéni kosarakétól

➢ KIS

➢ NAGY

➢ BŐSÉG

KOSÁR

KOSÁR

KOSÁR
▪

▪
▪

2-3 fő 1 heti
ellátása
(zöldségfogyasz
tás
mennyiségétől
függően)
5000 Ft
az egész
szezonban
elérhető

▪

▪
▪

4-5 fő 1 heti
ellátása
(zöldségfogyasz
tás
mennyiségétől
függően)
7000 Ft
az egész
szezonban
elérhető

▪

▪
▪

nagycsaládosok
nak
(zöldségfogyasz
tás
mennyiségétől
függően)
10 000 Ft
előreláthatólag
május-júniustól
szezon végéig
elérhető

• egyénileg összeállítható kosár
➢ előreláthatólag májustól szezon végéig elérhető
➢ minimum 5000 Ft értékben
➢ az aktuális listából, melyet minden héten frissítünk

Példa: egyik tavaly tavaszi kis kosár

Példa: egyik tavaly őszi nagy kosár

Átvétel - PÉNTEKENKÉNT
•

Átadópont (DÍJMENTES)

➢ Veresegyház, Szent Imre utca 2/D, Vas-műszaki Bolt udvara
▪ péntekenként: 15.00-18.00
➢ Vác, Joker Vas-Műszaki Bolt, Dr. Csányi László krt. 44
▪ péntekenként: 14.00-17.00
▪ CSAK ELŐRE UTALÁSSAL!
➢ Göd, BEKA Környezetbarát Bolt, Ady Endre út 10.
▪ péntekenként: 14.00-17.00
▪ CSAK ELŐRE UTALÁSSAL!
➢ Fót, Munkácsi Szalon, Kossuth Lajos utca 11
▪ péntekenként: 15.00-18.00
▪ CSAK ELŐRE UTALÁSSAL!
➢ Gödöllő, Caravella Café, Szilhát utca 40.
▪ péntekenként: 15:00-17:30
▪ CSAK ELŐRE UTALÁSSAL!
➢ Budapest, MDF Piac, Vörösvári út 88-96.
▪ szombatonként: 9.00-12.00
▪ CSAK ELŐRE UTALÁSSAL!
•

Házhozszállítás (szállítási költséggel)

➢ Veresegyház, Őrbottyán, Csomád, Szada, Erdőkertes
▪ péntekenként: 14.00-19.00
▪ szállítási költség: 500 Ft
➢ Fót, Gödöllő, Mogyoród
▪ péntekenként: 14.00-19.00
▪ szállítási költség: 800 Ft
➢ Dunakeszi, Göd, Sződliget
▪ péntekenként: 14.00-19.00
▪ szállítási költség: 1000 Ft
Fizetés
• készpénzzel a helyszínen
• előre utalással-érintésmentesen
➢ bankszámlaszám: 11773425-03172197 OTP Bank

Jelentkezés
•

A jelentkezési lap kitöltésével.

Rendszeresség – csomagolás

• minden héten kérek
➢ aki erre jelentkezik, annak automatikusan visszük/készítjük minden héten a kosarat a megadott
mérettel, csak akkor kell e-mailt írni, ha méretet vagy rendszerességet szeretne változtatni
➢ csomagolás: faládában/rongytáskában, a levelek-saláták rongyzacskókban, ezeket minden
alkalommal kérjük visszahozni
➢ a csomagolóanyagok folyamatos amortizációja, frissítése miatt egyszeri 2000 Ft regisztrációs
díj
• alkalmi (2heti, vagy annál ritkábban)
➢ aki erre jelentkezik, azt kérjük, hogy minden alkalommal írjon e-mailt, ha kosarat kér
➢ csomagolás: biológiailag lebomló zacskókban, szatyrokban, ezért minden alkalommal
elkérünk plusz 200 Ft-ot

Elérhetőségeink
•
➢ Kisák Erika:
06 70 639 2426

•
•

e-mail: biokertes@gmail.com
• telefon:
➢ Répási-Kisák
Barbara:
06 70 639 2422

➢ Répási Mátyás:
06 70 591 9212

facebook: https://www.facebook.com/azegeszsegkertje
• web: http://azegeszsegkert.hu/
instagram: https://www.instagram.com/azegeszsegkert/

Szeretettel: Az Egészség Kert csapata

