
A MENÜRENDELÉS MENETE 
1./  Telefonon (34/361-111, 06-20-4499086) csak az aznapi rendelést lehet leadni, és kizárólag 

azonnali fizetéssel (készpénz vagy étkezési utalvány). 

 - oroszlányi egyéni vásárlóknak: 7-10 óráig, 

 - oroszlányi cégeknek, illetve a cégnél dolgozóknak: 7-9 óráig, 

 - nem oroszlányi egyéni vásárlóknak és cégeknek: 7-10 óráig. 

2./ Személyesen a Bambi Gyorsétkezdében megrendelőlapon lehet előfizetni 1 vagy 2 
hetet, nyitvatartási időben (H-Szo 11 órától-21 óráig).  

A megrendelőlapot csak azonnali fizetés esetén vesszük át. A fizetés történhet: 
készpénzben, étkezési utalványokkal, bankkártyával vagy SZÉP Kártyával.  

 A megrendelőlapot legkésőbb a kért szállítást megelőző nyitvatartási napon kell 
leadni. 

3./  Futárnak megrendelőlapon lehet előfizetni 1 vagy 2 hetet. A megrendelőlapot csak 
azonnali fizetés esetén veheti át a futár. A fizetés történhet: készpénzben vagy étkezési 
utalvánnyal. 

       A megrendelőlapot legkésőbb a kért szállítást megelőző szállítási napon kell leadni. 

Tájékoztatás a cégeknél dolgozó egyéni vásárlók részére 

Azokon a helyeken, ahol a futár nem találkozik személyesen a megrendelőkkel, kérjük a 
megrendelt menü árát névvel ellátott borítékban elhelyezni (egy borítékban csak egy 
személy megrendelésének ára lehet). A borítékokat oroszlányi cégeknél legkésőbb 9 óráig, 
nem oroszlányi cégeknél legkésőbb 10 óráig kérjük a kihelyezni. Ha a futár nem találja ott az 
étel ellenértékét (pl. a megrendelő elfelejtette kitenni a pénzt), nem hagyhatja ott a menüt. 
Ilyen esetben a menü visszaszállításra kerül, és azt a megrendelő személy a Bambi 
Gyorsétkezdében veheti át. 

 

Kitöltési útmutató a megrendelőlaphoz 

Fontos, hogy a leadott megrendelőlapon minden adat pontosan ki legyen töltve! 

- A „Kiszállítás hete” rovathoz azt a dátumot kell beírni, amely dátumtól dátumig kéri 
az ebédet (pl. 2015.09.21-09.26.). Tehát kérjük, hogy ehhez a rovathoz NE A 
MEGRENDELŐLAP LEADÁSÁNAK NAPJÁT írják! 

- Teljes névvel ellátott megrendelőlapot kérünk (pl. helytelen: Szabóné, helyes: Szabó 
Bencéné) pontos, olvasható kiszállítási címmel! 

- Az ügyfél elérhetősége érdekében kérjük, hogy a telefonszámot írják rá a 
megrendelőlapra! 

- A sorok a választható ételeket, menüket jelölik. A kiválasztott étel darabszámát a 
kiválasztott nap oszlopába kell beírni. 

- Az „Össz.” oszlopában soronként össze lehet adni az ételek értékét. 
- A „Fizetendő” sorban az összes rendelés értékét kell beírni. 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

Az étlap és a megrendelőlap letölthető a www.bambietelfutar.hu weboldalról. 


