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Guinness Nigeria

Ikeja

Nigeria
Guinness Nigeria, ett dotterbolag till Diageo Plc i Storbrittanien, införlivades
1962 med byggandet av ett bryggeri i Ikeja, i hjärtat av Lagos. Bryggeriet
var den första Guinness-verksamheten utanför Irland och Storbritannien.
Med tiden har andra bryggerier öppnats - Ogba bryggeri 1963 och Benin
City bryggeri 1973.
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Guinness Foreign
Extra Stout
Bryggd för att resa världen runt, med mycket humle för en
djärv, intensiv och rik smakupplevelse. Detta är Guinness med
en äventyrlig själ. Serveras kyld.
Guinness Foreign Extra Stout är en öl utan dess like. Den
mest smakfulla av alla, bryggd med extra humle och rostat
korn för ett extra bett i smaken. Besk och söt, förfriskande
fräsch och alltid belönande. Detta är standardprodukten av den
Nigerianska Guinessen. Ibland är den importerad från Irland
men mer ofta är stouten lokalt bryggd i Nigeria.

Typ

Stout

Alkoholhalt

7,5%

Volym

325 ml

Land

Nigeria

www.hormiga.se

i n fo @ h o rm i g a . s e

EST. 2017

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.

