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

                                                                                                  

Informare Coronavirus
  (30.03.2020)

Stimate client,

COMPEC este furnizorul dvs. de componente tehnice chiar și în situația actuală.  Indiferent de
greutățile apărute menținem în continuare aceași calitate a serviciilor.

Continuăm să vă fim alături și vă oferim LIVRARE GRATUITĂ și în luna Aprilie la produsele
standard, indiferent de valoarea comenzii.

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 08:00 și 18:00 (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 vom adăuga transporturi rutiere săptămânale de la furnizori, asfel în 

cazul în care zborurile vor fi oprite noi să vă putem aduce în continuare produsele necesare

Curierul  nostru  CARGUS oprește  serviciul  de  „retur  documente“  prin  urmare începând  cu
01.04.2020 nu va mai fi 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 această perioadă . 

      Mulțumim pentru înțelegere și vă dorim multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi! 

Aurocon COMPEC SRL
Martie 2020

Aurocon COMPEC SRL, Bd. Theodor Pallady 287, Sector 3, 032258 Bucuresti, Romania                                                                              Distribuitor 
RO11489566 J40/1060/1999   Capital social: 50.000 RONTel: +40 21 304 62 33, 
Fax: +40 21 304 62 34, compec@compec.ro, www.compec.ro 
Banca Transilvania - Pantelimon, SWIFT: BTRLRO22, IBAN: RO31 BTRL RONC RT0V 4001 6905
BCR –Unirea, SWIFT: RNCBROBU , IBAN: RO09 RNCB 0082 0081 2434 0001
Sistem integrat de management  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018


