Com fer la comanda? Cuinem per tú.
La Veganeria es un projecte de cuina artesanal 100% vegetal.
Estem al bell mig del Parc Natural del Montseny i de la Reserva de
Biosfera.
Cuinem per tu, es a dir, no treballem amb estocs.
La comanda la pots fer qualsevol dia de la setmana.
Abans de començar a comprar, t’has de registrar i fer el compte d’usuari.
Rebràs les tarifes un cop estiguis registrat o registrada.
Només cal que entris a l’apartat de productes i triïs el que vulguis comprar
clicant al botó del carret de la compra.
Les comandes es tanquen el dimecres a les 12h del migdia.
Les entregues es realitzen de dimarts a divendres següents, tot depenent de
la zona d’entrega. Ens posarem en contacte amb vosaltres i us informarem de
quin dia rebreu la comanda.
Comanda mínima Barcelona
●
●

Comanda mínima 35€ amb 4.80€ de transport refrigerat
a partir de 60€ amb transport gratuït

Comanda mínima La Selva
●

Comanda mínima 40€ transport refrigerat gratuït

TOTS ELS PRODUCTES, SÓN PRODUCTES ARTESANS I FRESCOS, PER TANT, ES
PODEN CONGELAR

Per assegurar-vos que sou dins la nostra zona de repartiment, consulteu les
zones de repartiment per codis postals.

Si la vostra població no apareix inicialment, i us interessaria fer
comanda, podeu fer-nos la consulta a : comandes@laveganeria.com.

Teniu 5 tipus de pagament:
● Pagament per transferència bancària.
● Pagament amb targeta de crèdit. Un cop hàgiu fer la compra,
podeu pagar-la en el mateix moments amb targeta de crèdit a través
de la web.
● Pagament a botiga, per recollir les comandes a la botiga
d’Arbúcies.
● Pagament habitual, per a clientes que ja compren de forma habitual
i tenen domiciliats els pagaments.
● Pagament en efectiu contra reembossament. Un cop us arribi la
comanda a la porta de casa ho pagueu en efectiu.
Un cop realitzada la comanda, rebreu un correu de confirmació.

Esperem que disfruteu del nostres productes artesans i fets al Montseny!

