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Garisober Singh Gill etablerade varumärket Chakra öl 2006 som första
varumärket från Punjabi på den internationella marknaden.
Som en Punjabi var hans vision att skapa ett varumärke som skulle
öka förekomsten av öl och vin med Punjabi-identitet i den globala
dryckesindustrin. Med sin erfarenhet och positiva rykte inom Import /
Export-verksamhet sedan 1990 kunde han förverkliga sin dröm. Detta
kombinerat med hans förståelse för västerländsk kultur och internationell
marknad gjorde Chakra till en unik produkt. Chakra Brands siktar på att ge
dig en underbar och helt unik upplevelse av att fira ditt speciella ögonblick
på ett Punjabiskt sätt. Varumärket Chakra har gett en perfekt dryck som
kompletterar den indiska maten för ägare och besökare av Punjabiska /
Indiska restauranger, nattklubbar, barer och catering över hela världen.
Chakra öl distribueras för närvarande i Belgien, Kanada, Tjeckien,
Danmark, Frankrike, Finland, Holland, Indien, Japan, Norge, Portugal,
Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. På grund av den snabba
tillväxten av Chakras varumärke söker vi distributörer även i andra länder.
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Premium Lager Beer
King Chakras Premium Lager öl är bryggd av sötvatten
från floden Narmada i Madhya Pradesh, Indiens mest
orörda flod. Floden Narmada kallas också ”Livlinan”
av Madhya Pradeshs invånare. Ölen serveras vid 5-6
grader och passar bra till kryddig mat.

Typ

Lager

Alkoholhalt

4,8%

Volym

650 ml

Land

Indien

Yoga Power Beer
En öl med få kalorier, en fräsch smak och låg beska
samt söta toner av citrus och lime. Passar väl till det
orientaliska köket, tex indisk, kinesisk och thailändsk
mat. Yoga beer är en lugnande öl som passar perfekt för
de som vill utöva beer yoga.

Typ

Lager

Alkoholhalt

6,2%

Volym

650 ml

Land

Indien
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Leveransvillkor
1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)
· 10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle,
alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.
· Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen
leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen
leveransdag utan särskild tidspassning under
leveransdagen.
· Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats
får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)
Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra
service utöver ovanstående leveransvillkor, måste
godkännas av Hormiga.
Exempel på särskilda leveransvillkor:
1. Leverans vid förutbestämd tidpunkt under
leveransdagen.
2. Särskild returtagning utan ny leverans.
3. Leverans och returtagning på annan dag än
överenskommen leveransdag.
4. Sen inkommen order.
5. Order mindre än 10 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor
Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till
Hormiga inom 2 dagar från leverans.
Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska
anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Kontakt
M&A Hormiga AB
Postadress:
Flyinge 1561
247 92 S Sandby
Sverige
info@hormiga.se
www.hormiga.se
Mailorder:
info@hormiga.se
M&A Hormiga AB reserverar sig för eventuella
tryckfel. Med reservation för att årgångar på
viner kan variera vid leverans mot bilderna i
denna katalog.

