
 
 
Този Тафел. Магазин за храни 
 
Erbacher-Michelstadter Tafel e.V. 
Stadtring 88, 64720 Michelstadt (Hochhaus am Kreisel) 
Tel.:06061/703508 
 
Желаете ли да пазарувате при нас? 
 
Преди това ,вие трябва да предоставите  необходимата информация на Ербах-
Мишелщат Тафел ,за да бъдете уведомени . 
 
Ербах-Мишелщат Тафел е в състояние да помага на нуждаещите се от помощ хора два 
пъти седмично ,чрез символично заплащане за закупените стоки. 
Моля вземете под внимание!!! 
За вашето успешно пазаруване е необходимо да се придържате към следните 
принципи: 
 
Храната,която се доставя е дарение от фирми в Оденвалд.Не винаги наличната храна е 
във еднакви количества.Поради тази причина наетите от нас работници разпределят 
храната ,така че да има за всички справедливо и по равно.Предоставяме клиентски 
карти в зависимост от броя на членовете във вашето семейство.От нас получавате 
кошница,с която да пазарувате дадената от нас храна.Молим ви да проявите разбиране 
,относно проблема с количеството,което за съжаление не всеки път е еднакво.Но за 
сметка на това пък качеството е безупречно.Всички доставени продукти са от 
разпродажба или с кратък срок на годност.След като приключите с пазаруването, моля 
върнете кошницата на съответното и място. 
Внимание! 
Ербах-Мишелщат Тафел в Оденвалд не носи отговорност за взетата храна;Стоките са 
предварително проверени от необходимите органи. 
 
Ние практикуваме по следния начин ! 
 
Пазаруване 
Вие получавате кошница за стоки. 
 
За 6 членно семейство имате право на втора кошница. 
Във вашия договор е упомената стойността за заплащане на кошница 2 евро. 
 
1-2 човека имат право на посещение само един път седмично! 
 
Работно време: Вт.от 10.30-12.30 ч. и Чет.от 15.00 до 17.00ч. 
 
 
 



Важно! Часът на пазаруване се определя по таблицата в зависимост от цвета на 
вашата карта.Не пропускайте да следите датите и часовете описани в таблицата. 
Моля имайте в предвид часовото разпределение по цвят.При закъснение от ваша страна 
ще се наложи да изчакате до края. 
(След приключване на последната боя ) 
 
Вътрешни правила 
 

1. Само по един човек от семейство има право да пазарува.Деца до 8 години могат 
да придружават родителите си. 

 
2. Майки с колички не трябва да прибутват количките си към стилажите със стока 

,а да се движат по установения прав ред с останалите от опашката. 
 

3. Моля да се държите учтиво и с уважение към останалите клиенти и 
обслужващия персонал на Тафела. 

 
4. Пазаруването в магазина не е на принципа на самообслужване.Обслужването се 

извършва от персонала. 
 

5. Моля не поставяйте под въпрос количеството и качеството на храната с 
обслужващия        персонал. 

 
6. Всички стоки в магазина се доставят непосредствено преди отварянето му. 

 
7. Алкохол и дрога във и пред магазина са абсолютно забранени. 

 
8. В магазина не се пуши. 

 
9. Моля пазете чистота. 

 
10.  Забранено е вземането на продукти без знанието на обслужващия персонал 

 
При неспазването на горепосочените правила се отнема правото за 
ползване на Тафел,съответно и предоставената от нас карта. 
Никога повече няма да можете да пазарувате в Тафел. 
 
Обслужващия персонал работи в Тафел доброволно,като не получава трудово 
възнаграждение.Приветливостта и приятелското отношение са важно изискване за 
обслужващия персонал на Тафел. 
 
Добре дошли в Ербах-Мишелщат Тафел. 
Моля не забравяйте вашите пазарски чанти 
Вашия Тафел екип. 


