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Indhold :

  - Flytning nærmer sig

  -  Flytteudsalg

  - Ændrede åbningstider

 

Vine på tilbud og Flytteudsalg
 

Nu nærmer tiden sig til vi skal flytte i nye lokaler.

Vi har fundet stedet, men mangler blot at indgå endelig aftale og fastlægge
indflytningsdato, samt at planlægge hele flytningen.

Derfor har vi udvidet mængden af vine på tilbud og flytteudsalget fortsætter indtil
endelig flytning.

Link til vine på tilbud, i alt pt 17 vine.

Se de 28 vine der er med i flytteudsalget!

Køb ikke katten i sækken.                    
Alle vine kan smages inden køb

Nye åbningstider
Som tidligere annonceret har vi udvidet vores åbningstider.
Vi har nu åbent 2 gange om ugen både onsdag fra 11- 13 og lørdag fra 11 – 13,
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dog har vi lukket lørdag den 9. april.

Da kontoret vi lejer lageret af er flyttet over på den anden side af havnen, er der ikke
længere mulighed for afhentning uden for vores åbningstider.

Efter lang tid uden kø ved grænsen ind i Danmark, er der nu ved at være trængsel
igen.

Det anbefales derfor at vælge onsdage, hvis man har mulighed for det.
Der er ingen problemer om onsdagen, men på lørdage kan man risikere ½ til 1
times køtid.

Maskepligt i butikker er fra nu af den eneste tilbageblevne regel, som der skal tages
hensyn til for danskere, der tager over grænsen for at handle.

Det var nyhederne for denne gang.

Listen med gode tilbud:  Se listen - Tryk her !!!!!

Kurvene er også fyldt op med gode tilbud

Åbningstider :
Hver onsdag fra 11 til 13 og hver lørdag fra 11 til 13.

Venlig hilsen

Jørgen
ALMs Vin Engros      

Tlf.: 21 42 79 81

E-mail : vin@alms.dk

www.alms.dk

Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev eller nedenstående LINK:

Tilmelding til Nyhedsbrevet fra ALMs Vin Engros

Denne mail er sendt på vegne af ALMs Vin Engros.
Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet længere så tryk her Afmeld
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