
 

Beställning av varor hem till dörr 

 

De varor som kan beställas ser du på bifogad beställningsblankett. Om du saknar något 

som du brukar hämta lämnar du önskemål om att få den saknade varan när du gör din 

beställning.  

 

Ett exempel som inte går att beställa ännu är kaffefilter och te.  

Dessa artiklar rekommenderar vi att du inhandlar på närmaste affär och redovisar mot 

kvitto. Hör av dig om du är osäker på hur det går till så berättar vi. Tänk på att handla 

de varor du behöver till ett rimligt pris. Du kan ha som riktlinje att handla kaffe till 

extrapris. 

 

Hur går det till? 
Ta dig tid att göra en plan för beställning. Fundera på hur mycket plats du har för 

förvaring och hur länge varorna brukar räcka. Försök sedan beställa hem en mängd 

som räcker minst 1 månad. Se till att ha lite framförhållning eftersom det tar 3-5 

arbetsdagar för leveransen att komma hem till dig. 

 

Det finns 2 sätt att beställa varor: 

 

1. Mejla din beställning till info@opassistans.se. 

2. Ringer in din order till vår växeln på 026-14 38 38. 

 

 

Har du frågor så tveka inte att höra av dig till oss via mejl eller telefon! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OP Assistans Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 

www.opassistans.se 
 

 

mailto:info@opassistans.se


 

 

Leverans sker normalt inom 3 – 5 arbetsdagar från mottagen beställning.  
Växeln är bemannad vardagar kl 08.00 – 16.00. 

 

 
Beställning 

Antal Art.nr Produkt 

___________ 2511537 Flytande handtvål 600 ml oparfymerad  

___________ 2034201 Förkläde 800 x 125 mm utan ärm 

___________ 2515231 Handdesinfektion LIV 85 150 ml  

___________ 2515232 Handdesinfektion LIV 85 600 ml med pump  

___________ 1511192 Handske KLINION S 

___________ 1511193 Handske KLINION M 

___________ 1511194 Handske KLINION L 

___________ 1511195 Handske KLINION XL 

___________ 9021121 Toalettpapper (Minsta beställning 8 = 1 förpackning, 64 st = 1 bal) 

___________ 2511540 Tvättkräm 600ml m. pump KLINON (Minsta beställning 10 st) 

___________ 2513111 Tvättkräm 300 ml DAX (Minsta beställning 1 st) 

___________ 2523111 Tvättlappar (Minsta beställning 1 förpackning = 8 frp i en krt) 

___________ 7011014 Ytdesinfektion Dax 70+ 1 liter 

___________ 6541011 Gevalia Brygg mellanrost  

___________ 9022041 Pappershandduk Careness 20,6X24CM 
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Kund OP ASSISTANS (hemleverans) 

Kundnr 623559 

 
Fyll i leveransmottagare och adress nedan 

Namn  ☐ Leverans utan kvittens, får ställas 
(standardval) 
 

Adress  

Postnr  ☐ Leverans med telefonavisering 
Postort  
Telefon                                                   (för avisering) ☐ Leverans till ombud 


