mii de produse...
...milioane de soluții

Informare Coronavirus
(01.06.2020)

Stimate client,
COMPEC este furnizorul dvs. de componente tehnice.
Indiferent de greutățile apărute menținem în continuare aceeași calitate a serviciilor.
Așa cum am promis vă ținem la curent cu cele mai noi schimbări. În continuare:


COMPEC și parteneri săi nu au probleme majore cu livrarea produselor



ne găsiți de Luni până Vineri între 08:15 și 17:15 (home office)



transporturile devin zilnic mai greu de asigurat și prețurile sunt în creștere, dar vom păstra
aceleași taxe de livrare momentan



începând cu 02.04.2020 am adăugat transporturi rutiere săptămânale de la furnizori, pentru a
vă putea aduce în continuare produsele necesare

Curierul nostru CARGUS a oprit serviciul de „retur documente“ prin urmare din 01.04.2020 nu
mai este posibil plata prin ramburs sau similar.
Comenzile se pot ridica de la sediul COMPEC numai în situații excepționale, cu programare
telefonică în prealabil.
Până în acest moment nu avem probleme majore cu furnizorii sau cu livrarea produselor dar
acordăm o importanță deosebită acestei situații pentru că nu știm cum vor evolua lucrurile în
următoarea perioadă sau ce decizii se vor lua la nivel național/internațional. Indiferent de
situație păstrăm legătura pe email și vă anunțăm din timp dacă vor exista și alte schimbări.
Vă încurajăm să fiți precauți și responsabili în continuare .

Mulțumim pentru înțelegere și vă dorim multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi!
Aurocon COMPEC SRL
Iunie 2020
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