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Erbacher- Michelstädter Tafel e.V. 
Stadtring 88, 64720 Michelstadt (Hochhaus am Kreisel) 
Tel.: 06061/ 703508 
 
 
Vrei să cumperi de la noi? 
 
Anterior, ar trebui să se cunoască şi să respecte următoarele informaţii 
Erbach-Michelstadt. 
 
Panoul Erbach-Michelstadt oferă persoanelor cu venituri mici, două zile pe 
săptămâna, un supermarket ieftin. Vă rugăm să reţini că achiziţiile urmeaza 
următoarele principii: Mâncarea este donata de funcţionari al Odenwldului  
intr-un punct de vânzare cu amănuntul. 
 
Nu întotdeauna orice mâncare este în cantitate suficientă. Prin urmare, angajaţii 
noştri vor să se asigure că alimentele existente sunt suficiente pentru toţi clienţii si 
este posibil şi să se pregătească alimente în funcţie de membrii casnici listati pe 
cardul de client. 
 
Coşurile sunt împrumutate, doar atunci cand stocurile sunt umplute cu alimente. Vă 
rugăm să  înţelegeţi că intervalul de bunuri şi cantitatea de bunuri sunt diferite. 
Aceasta reuşeşte, în funcţie de modulul de donaţii. Bunurile sunt alimente de calitate 
impecabila sau supraproducţie. Excendentare, originare sau se apropie de expirarea 
termenului de valabilitate. Mărfurile vor fi transmise cu bună-credinţă şi în 
conformitate cu testul de rutină pentru voi. Cu toate acestea, Erbach im Odenwald 
panoul-Michelstadtului nu este raspunzator pentru eventualele alimente restante; 
utilitatea produsului trebuie să fie testate în fiecare caz de voi şi familiile voastre 
însasi. 
 
O cerere pentru anumite produse nu este intotdeauna permisa! 
 
Cumpărare 
Vei primi pe coşul de cumpărături cu bunuri. 6 sau mai multe peroane, în cazul în 
care destul de marfa este disponibila are dreptul la 2 cosuri, (dacă la data emiterii sa 
fie anuntat) trebuie sa contribui sit u cu 2 € pentru un cos. 1-2 gospodării de 
personae pot cumpăra o data pe săptămână! 
 
Orar:  
 
Marti 10:30 – 12:30 
Joi 15:00 – 17:00 
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Timpul dumneavoastra si cheltuielile personale depind de culoarea 
pe ID-ul ei pe masa (a se vedea cheltuieli).  
In publicarea anterioară şi nu duce la un aport mai devreme.  
 
Rezultatul este numai în ordinea de mai jos cu privire la plan.  
 
Vă rugăm să reţineţi ordinea şi intervalul de timp.  
Într-un târziu va trebui să se aştepte până la sfârşitul ieirşirii (după 
ultima culoare). 
 
 
Codul de conduit 
 
Acesta ar trebui să înceapă la cumpărături în incarcarea mesei o singură 
persoană, pe gospodărie. Copiii sub 8 ani trebuie să fie însoţiti de părinţi. 
Carucioarele nu trebuie împinse peste tabelele de marfa, dar trebuie să 
fie parcate în zona desemnată. Vă rugăm să mergeţi politicos şi atent la 
fiecare din jur şi sa se comporte bine chiar împotriva ajutorului voluntar.  
În Tafelladen nu are loc self-service, SIRD sunt bunuri emise de către personal 
dumneavoastra.  
 
Nu discuta cu ajutoarele privind tipul şi cantitatea de bunuri de ieşire.  
 
Desigur, va informam ca înaite şi in magazine nu trebuie sa aveti un comportament 
necivilizat. 
 
Alcoolul şi drogurile şi în faţa camerelor de panou este interzisă. 
 
În spaţiile de tabelă este interzis să fumeze. 
 
Nu lasati gunoi în şi în jurul magazin panoului. 
 
Este interzis în Tafelladen obiecte de ofertă proprii nedorite, pentru a stoca sau 
schimba. 
 
La nerespectarea acestor norme, se emite o interictie şi cardul panou revocat. 
 
Dumneavoastra nu cunoasteti mai mult despre cumparaturile la Tafel.  
 
Toţi angajaţii Erbach-Michelstadtului sunt voluntarii panoului. Tu nu plătesti munca – 
zâmbetul tău şi bunătatea ta sunt recompense pentru anganaţi. Bine aţi venit la 
panoul Erbach-Michelstädter. Va rugam sa nu uitati unele pungi de cumpărături, 
coşuri şi pungi din plasic de-a lungul vizitei dumneavoastra. 
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