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VinGourmet AB

Beställning – Restaurant/Horeca

Varför vinimport när det finns så många, duktiga vinföretag
och utbudet i Sverige är så stort? Svaret är förstås att det är
min personliga passion för vin och god mat som ledde fram
till idén att starta vinimport.

För beställning maila info@vingourmet.se, eller ring 0734-17
65 55, eller skicka ett brev till VinGourmet Sweden AB, Box
4087, 203 11 Malmö. Vid beställning bifoga ert tillståndsbevis
för alkoholhantering.

Vin är livets vatten har någon sagt och det är så sant, så sant.
För mig är vin i alla dess former en ständig källa till njutning.
Jag upphör aldrig förundras över denna dryck som kan ta en
till oanade höjder och fantastiska smakupplevelser. Komplexa
aromer och dofter, runda, mjuka, fruktiga, kraftpaket som får
en att kippa efter andan, subtila söta viner, krispiga champag
ner ja, listan kan göras lång över alla de smaker, dofter och
kombinationer som gör vinet till livets vatten.

Beställning – privatpersoner och andra utan
tillstånd att hantera alkohol

VinGourmet startade sin verksamhet 2009 och vi bygger se
dan dess upp en portfölj med noga utvalda viner. Viner som
jag tycker är mycket bra och som håller hög till högsta klass.
Alla ska få möjlighet att uppleva mitt urval och dela min
passion.
VinGourmet är ett Malmöbaserat företag. Vi plockar hellre in
fler viner i mindre kvantiteter än färre i stora kvantiteter. Vin
Gourmets utbud ska alltid vara spännande och kännas nytt. Vi
följer vinmakarna och vingårdarna år för år och vår ambition
är att kunna visa på utvecklingen på gårdarna och för vinerna.
VinGourmet kommer även att ha ett begränsat utbud av
mogna viner som köps in antingen direkt från gårdarna eller
från andra kanaler. Vårt sortiment av mogna viner kommer att
vara mycket exklusivt, såväl pris- som kvantitetsmässigt.
VinGourmet kommer även, där vi anser att kvaliteten håller,
importera oljor, ostar, och olika andra grödor som produceras
på vingårdarna. Ofta håller dessa produkter utomordentlig
kvalitet.
VinGourmet kommer inte att nischa sig på ett speciellt land
eller område utan alla länder och vinområden är av intresse.
Det är min förhoppning att ni också är nyfikna på denna resa
runt om i världen och till världens alla vinområden.
VinGourmet kommer jobba hårt för att ta hem viner och vin
kombinationer som kommer kittla era gommar och öppna
upp en helt ny vinvärld med alla dess fantastiska viner!

Med vänlig hälsning
Björn Ringdahl
vd och grundare vingourmet

VinGourmet säljer inte direkt till privatpersoner eftersom det
ta för närvarande inte är tillåtet i Sverige. Ni kan dock vända
er till Systembolaget. Om vinet finns i deras sortiment gör ni
som vanligt. Finns det i beställningssortimentet måste ni be
ställa det, men numera finns en enkel länk på hemsidan för
detta. Om vinet inte är listat hos Systembolaget kan ni göra en
privatimport, www.systembolaget.se/Tjanster/Privatimport.
Använd de uppgifter som finns i denna folder så kommer vi
nerna till ert systembolag inom en vecka. Observera dock att
priserna i denna katalog avser pris till restaurant, hör gärna av
er för pris till konsument.

Antal flaskor och kollin
I lådorna finns antingen sex eller tolv flaskor. I de flesta fall
anges detta under respektive vin. VinGourmet accepterar
även beställning av enstaka flaskor.

Frakt och emballage
VinGourmet debiterar frakt enligt gällande tariffer samt i före
kommande fall kostnad för emballage.

Leverantörsförbehåll
Levererade varor förblir leverantörens egendom till dess att
full betalning skett.

Betalningsvillkor
Kontant – vid kontant betalning ges en kassarabatt om 3%.
Kredit – 10 dagar netto efter fakturans utställande.

Fraktvillkor
Fritt Malmö, Lund. Vid beställning av 48 flaskor eller fler,
fraktfritt.

Defekta varor
Defekta varor ersätts med ny vara förutsatt att ni skickar till
baka den defekta varan med merparten av innehållet i. Retur
av defekt vara skall ske skyndsammast, i annat fall ges ingen
ersättning.

