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Erbacher- Michelstädter Tafel e.V. 
Stadtring 88, 64720 Michelstadt  
Tel.: 06061/ 703508 
 
 
Sofralar 
Yerine göre yemek 
 
 
Bizden alisveris mi yapmak istiyorsunuz? 
Öncelikle Erbach-Michelstadt sofralarinin bilgilerni ögrenip uygulamalisiniz. 
 
Erbach-Michelstadt sofralari düsük gelirli insanlara haftada iki kez ucuz alisveris 
firsatlari sunar. Lütfen alisverisinizde asagidaki prensipleri aklinizda bulundurun: 
 
Gidalar Odenwald’in perakende fabrikalarina bagislaniyor. Gidalar her zaman yeterli 
miktarda bulunmuyor. Bu nedenle calisanlarimiz mevcut gidayi tüm müsterilere esit 
dagitmaya calisiyor. Bu durumda, müsteri kartinda belirtilen ev üyeleri dikkate alinir. 
Ödünc alinan sepetlere malzemeler yettigi kadar doldurulur. Lütfen ürün indirimiyle 
ürün miktarinin farkli olmasina anlayis gösterin. Bagislarin ne kadar cikacagina bagli. 
 
Verilen ürünler fazla üretimden gelen veya son kullanma tarihine yakin olan kaliteli 
gidalardir. Ürünler en iyi sekilde ve rutin testinden gectikten sonra sizlere verilir. 
Odenwald’daki Erbach-Michelstadt sofrasi her verilen ürün icin sorumlu degildir; 
ürünün kullanabilirligi her durumda zorunlu olarak sizlerden kontrol edilmeli. 
 
 
Belirli ürünlere hak talep edilemez! 
 
 
Satin alma: 
Her alisveris basina bir tane ürünlü sepet alabilirsiniz. Alti kisiden itibaren, yeterli ürün 
varsa iki sepet alma sansiniz var (düzenleme tarihinde aciklanacaktir). Suan ki 
katkiniz sepet basi iki eurodur. 
 
 
Bir veya iki kisilik aileler haftada sadece bir kez alisveris yapabilir! 
 
 
Acilis saatleri: 
Sali saat 10:30 – 12:30’da 
Persembe saat 15:00 – 17:00‘da 
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Kisisel harcama zamaniniz kartinizdaki renge baglidir (harcamaya bakiniz). Erken 
gelme ve bekleme mecburiyetinde degilsiniz, cünkü önceden iceri giremiyorsunuz. 
Harcama planindaki siralamaya göre uygulanir. Lütfen siralamaya ve zamanlamaya 
dikkat edin. Gec geldiginiz taktirde harcamanin sonuna kadar beklemelisiniz 
(kartinizdaki renge göre). 
 
 
Davranis kurallari: 
 

• Sadece aileden bir kisi dükkandan alisveris yapabilir. Sekiz yasina kadar 
cocuklar anne babalarinla gelebilir. 
 

• Cocuk arabalari ürün masalarinin yanina konulmamali, lütfen uygun bölgeye 
birakiniz. 
 

• Lütfen birbirinize iyi ve saygili davranin ve gönüllü yardimcilara ayni sekilde 
davranin. 

 
• Dükkanda „self servis“ yapmayiniz; ürünler sizlere calisanlardan verilecektir. 

 
• Gönüllü yardimcilarla verilen ürün hakkinda tartismayiniz. 

 
• Disarida ve iceride tabi ki de kavga edilmemeli. 

 
• Icki ve uyusturucu iceride veya disarida yasak. 

 
• Sigara icilmez. 

 
• Lütfen hic bir yerde cöpünüzü birakmayiniz. 

 
• Dükkanda kendi getirdiginiz esyalari degistirmek veya depolamak yasaktir. 

 
 
 

 
Kurallara uymadiginiz taktirde dükkana girmeniz yasaklanacak ve kartiniz 

elinizden alinacaktir. 
 

Bir daha alisveris yapmaniz mümkün olmayacaktir. 

 
 
Erbach-Michelstadt sofralarinin tüm calisanlari gönüllü ve maassizdir. Calismalarina 
para verilmiyor- gülümsemeleri ve dostluklari maaslaridir. Erbach-Michelstadt 
sofralarina hosgeldiniz ve lütfen sepet ve torba getirmeyi unutmayiniz. 
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