Generelt om DFSI
GRATIS og UFORPLIGTENDE

FORDELAGTIGE PRISER & RABATTER

Som medlem af DFSI kan du gratis og uforpligtende benytte alle vores aftaler.

Alle aftaler er med fordelagtige priser og rabatter, som du ikke ville kunne opnå alene og er
gældende for alle medlemmer.

Tilskud fra producenter
Når du handler fødevarer på den forhandlede aftale med Hørkram Foodservice, får du automatisk tilskud
fra forskellige producenter.
Tilskuddene opgøres og udbetales 2 gange årligt, af DFSI.
Se nedenfor hvor meget du kan få i tilskud fra hver producent.

Bonus/overskudsdeling
For at være berettiget til bonus/overskudsdeling, skal du bruge minimum 2 ud af 3 aftaler i bonuspakken og købe for det minimumsbeløb som er anført i rubrikkerne nedenfor:

Bonuspakke
Hørkram Foodservice

Køb pr. / år incl. moms

Køb fødevarer for min. 350.000 kr. pr. år
på DFSI’s fødevareaftale med Hørkram
Foodservice

Abena / MultiLine /Vestergaard
Køb rengøringsartikler / maskiner for
min. 15.000 kr. pr. år på DFSI’s aftale
med Abena, MultiLine eller Vestergaard.
Man kan godt købe hos alle 3, det er det
samlede beløb DFSI måler på.
PFA-Pension / Söderberg & Partners
Der skal blot være min. 1 person som
er tilmeldt DFSI’s pensionsaftale med
PFA-pension. Det er Söderberg & Partners som formidler og følger op på
aftalen.

350.000 kr.
15.000 kr.
20.000 kr.

Bemærk, når du er bonusberettiget, så får du - af DFSI:
% retur af dit årskøb hos Hørkram Foodservice og % ekstra på den del af købet excl. moms som
overstiger 2 millioner.
% retur af dit årskøb hos Abena.
% retur af dit årskøb hos MultiLine.
Kr. / % retur fra de forskellige leverandører i skemaet nedenfor.
Bonus / overskudsdeling udbetales 1 gang årligt af DFSI.
Det kan altså godt betale sig, at være opmærksom på hvilken leverandør man køber ind hos, da
det på årsbasis kan blive til en stor bonus.

