
TIEDOTE 13. joulukuuta 2020

KAUPPAPALVELU.FI UUDISTUU 
1.2.2021 ALKAEN! 

Samat tutut palvelut, uudet yrittäjät. 

Tulossa tuote lisäyksiä ja hintojen alennuksia. 

 Perheyrityksemme tarjoaa yksilöllistä ja laadukasta asiakaspalvelua 
vuosien kokemuksella. 

Kauppapäivät ja tilausrytmi pidetään pääosin samoina. Mahdollisista 
muutoksista ilmoitetaan etukäteen. 

Tilaus on mahdollista lisäksi tehdä myös puhelimitse tai antamalla uusi 
tilaus toimituksen yhteydessä. 

Toimitamme tuoteluettelon hintoineen ensimmäisen tilauksen 
yhteydessä. 

UUDISTUVA KAUPPAPALVELU.FI TARJOAA 1.2.2021 ALKAEN 

- Tilauksen vastaanotto 2 arkipäivää 
ennen toimitusta. 

- Tuotteiden tuoreustakuun 
- Tilattujen tuotteiden keräilyn ja 

kuljetuksen kerran viikossa ennalta 
määrättynä arkipäivänä 
toimitusosoitteeseen. Mahdollisuus 
myös useampaan toimitukseen 
viikossa erillisen hinnaston mukaisesti. 

- Tuotteiden paikoilleen laiton 
jääkaappiin ja/tai pakastimeen jos 
asiakas niin toivoo. 

- Yhteydenpidon asiakkaan 
yhteyshenkilöön. 

- Laskutuksen postitse tai sähköpostitse lähetettävällä laskulla, suoramaksulla, e-
laskulla, käteisellä tai kortilla. 

- Asiakkaan kotiavaimen hallinnan asiakkaan niin halutessa. 
- Maksuttoman yhteydenoton kauppapalveluun joko puhelimitse, palautekortilla, 

lomakkeella tai sähköpostilla. 
- Kauppatavaroiden katkeamaton kylmäketju asiakkaalle asti. 
- Toimituksissa ja puhelimessa teitä palvelee aina yrittäjäpariskunta.  
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TUOTTEET 

Asiakkaan saatavilla on monipuolinen valikoima 
ruoka- ja päivittäistarvikkeita. Elintarvikkeet ovat 
tuoreita ja säilyvät valmistajien tuotekohtaisten 
rajoitusten mukaisesti.  
Tuotetoimituksen mukana asiakas saa selkeän 
lähetysluettelon toimitetuista tuotteista sekä niiden 
hinnoista.  
Tuotteiden ajantasaiset hinnat löytyvät 
kauppapalvelu.fi internet-kaupasta. 

ASIAKASTIETOJEN TOIMITUS & ASIAKKUUDEN LUONTI 

Asiakas tai asiakkaan yhteyshenkilö täyttää kauppapalvelun asiakastietolomakkeen 
ennen ensimmäistä tilausta.  

Uusi asiakastietolomake, asiakkaan opas ja uusi asiakaspalvelun puhelinnumero 
tulee kauppapalvelu.fi sivustolle 15.12.2020. Asiakastietolomake on heti 
täytettävissä. Huomioittehan, että kaikkien asiakkaiden tiedot on ilmoitettava 
uudella asiakastietolomakkeella mikäli haluatte kauppapalvelun jatkuvan 1.2.2021 
jälkeen.  

Toimitamme asiakkaalle tuoteluettelon hintoineen sekä asiakasoppaan ( tiedote palvelun 
sisällöstä ja ehdoista ) ensimmäisen toimituksen yhteydessä. Nämä ovat myös 
nähtävissä ennakkoon asiakkaille ja yhteyshenkilöille tammikuussa 2021 alkaen. 

AVAIMET 

Otamme vastaan asuntojen avaimet asiakkailta, joiden on vaikea itse päästä avaamaan 
ovi kuljettajalle. Vastaamme asiakkaiden avainten vastaanottamisesta, säilyttämisestä ja 
palauttamisesta 

YHTEYDENOTTOKANAVAT 1.2.2021 alkaen 

Ensisijainen yhteydenottokanava on Internet-kaupan kautta, tekstiviestillä, WhatsAppilla 
tai sähköpostitse. 

Mikäli teillä on kysyttävää uudistuvasta kauppapalvelu.fi toiminnasta, voi meihin 
olla yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kauppapalvelu.fi tai  
puhelimitse asiakaspalveluumme.
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YRITYKSEN JA YRITTÄJIEN ESITTELY 

MixCar Oy on harjoittanut liiketoimintaa vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2021 
kauppapalvelu.fi siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä Servea Oy:ltä meille. 
Vahvuutemme on vankka ammattitaito asiakaspalvelu-, hoito- ja kuljetusalalta  

Olemme nuorekas yrittäjä pariskunta Helsingistä. Ninna Korkiakoski on aiemmin tehnyt 
töitä lähihoitajana ikäihmisten parissa. Marko Miettinen on toiminut erilaisissa 
asiakaspalvelutehtävissä.
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"Kun eteemme tarjoutui 
tämä tilaisuus, emme 
miettineet kahta kertaa 
lähdemmekö mukaan. 

Tämä on ainutkertainen 
tilaisuus tehdä jotain 
uutta ja yhdistää 
meidän molempien 

vahvuudet.”  - Marko

”On ihanaa, että pääsen 
palvelemaan ja tuomaan 
omalla pirteällä asenteellani 
iloa ikäihmisten arkeen.  

Hoiva-ala on aina ollut 
minulla lähellä sydäntä ja 
odotan innolla asiakkaiden 
kohtaamista! 

Toivottavasti 
mahdollisimman moni teistä 
lähtee asiakkaaksemme ja 
yllättyy positiivisesti 
palvelustamme.”  

Iloisin talvi terveisin! - Ninna

http://kauppapalvelu.fi
http://kauppapalvelu.fi

