
For å stimulere til økt effektivitet og redusert avfall, gjør vi 
endringer på våre leveringsbetingelser. Fra 1. april innfører vi et 
småordretillegg på alle ordre under 1000 kroner. Et tillegg du 
slipper i sin helhet på alle ordre over 1000 kroner, eller om du 
velger å hente de mindre ordrene i en av våre butikker.

1. april innfører vi et småordretillegg på 250 
kroner på alle ordrer under 1000 kroner. Målet er 
at så få som mulig skal belastes dette, til det 
beste for alle.  

Ønsker å stimulere til økt effektivitet

Å bestille en skrue her og en hanske der, koster 
fort skjorta når man regner på tiden du faktisk 
bruker på å håndtere ordren fra start til levering:

• Logge deg inn

• Legge inn ordren 

• Lese ordrebekreftelsen

• Ta i mot varen

• Betale fakturaen

• Håndtere den i regnskapet

Tar man utgangspunkt i at det i snitt koster deg 
250 kroner å behandle en ordre - snakker vi fort 
ganske mye penger i løpet av et år. Hvis du 
utvikler handlemønsteret ditt slik at du plasserer 
færre og større ordre, kan du redusere 
kostnadene dine betydelig.   

Et felles slag for miljøet

Når man samtidig tenker på den belastningen 
slike små ordre har på miljøet vårt, kan vi vel 
være enig om at vi bør endre oss begge to. I 
løpet av ett år plukker, pakker og transporterer vi 
over 120.000 esker med verdi under 1000 kroner. 

Dette er lite økonomisk og heller ikke spesielt 
bærekraftig. Tenk om vi sammen kunne samle tre 
småordre til èn litt større. Da hadde vi redusert 
tungtransporten på norske veier, vi hadde spart 
miljøet vårt for mer enn 80.000 pappesker, og 
redusert utslippet i luften vi puster inn med over 
92.000 kg CO2 - hvert år! 

Hent i butikk for å unngå tillegget

Småordretillegget vil i utgangspunktet legges til 
på alle typer ordre under 1000 kroner. Likevel er 
det også her ingen regel uten unntak. Dersom du 
velger ”Hent i Butikk” når du legger inn ordren, 
slipper du tillegget i sin helhet. Rett og slett fordi 
vi samkjører pakken med varer som likevel skal 
inn i våre hyller. Det vil selvsagt heller ikke 
komme noe småordretillegg på varer du handler 
over disk i butikken.

Endrer leveringsbetingelsene

Fra 1. april endrer vi våre leveringsbetingelser, 
hvor det vil komme på et småordretillegg på 250 
kroner dersom du legger inn en ordre på under 
tusenlappen. Bestiller du fra vår nettbutikk og 
handlekurven er under 1000 kroner, vil du få et 
tydelig varsel før du sender ordren.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid - og 
håper vi kan endre oss sammen, til fortjeneste 
for både miljøet og effektiviteten.

”Tenk om vi 
sammen kunne 
samle tre småordre 
til èn litt større. Da 
hadde vi redusert 
tungtransporten på 
norske veier, vi 
hadde spart miljøet 
vårt for mer enn 
80.000 pappesker, 
og redusert 
utslippet i luften vi 
puster inn med 
over 92.000 kg CO2 
- hvert år!”
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