Informácie o predaji a dodávkach tovaru
počas platnosti Covid Automatu v SR
aktualizácia: 08.02.2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a platný Covid Automat sme sa rozhodli Vás
informovať o predaji a dodávkach tovaru ucelene aj prostredníctvom infoletáku :

» Objednávanie tovaru

Objednávanie je možné prostredníctvom nášho eshopu na www.dmpsteel.sk/obchod ,
ale tiež emailom a telefonicky na čísle 02 4446 1161 .

» Komunikácia a poradenstvo

Naši zamestnanci sú Vám v prípade potreby plne k dispozícii prostredníctvom telefónu
alebo emailu. Všetky kontakty na nich nájdete na www.dmpsteel.sk/kontakt .

» Dodávky objednaného tovaru

Dodávanie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (DPD) funguje bez výrazných
obmedzení. Preferovaná je platba platobnou kartou u kuriéra za dobierky.
Rozvozy tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami vykonávame v pracovných dňoch
v rámci Bratislavy a blízkeho okolia a to 1x za deň.
Termíny dodávok tovaru sa môžu vzhľadom na aktuálnu situáciu v SR a EÚ predĺžiť !

» PREDAJŇA
Priestory predajne OTVORENÉ v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 hod. IBA pre :
• Osobné odbery tovaru objednaného na diaľku (eshop, email, telefón). Platba za tovar
možná aj v hotovosti, preferujeme ale platbu platobnou kartou.
• Veľkoobchodný predaj tovaru pre firmy a živnostníkov u nás registrovaných.
V prípade nových zákazníkov je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra
alebo živnostenským oprávnením (stačí kópia alebo elektronická verzia v mobile) a to
s viditeľným identifikačným číslom firmy (IČO).
Pri vstupe do priestorov predajne dodržujte prosím nasledovné opatrenia :
- vstup len 1 zákazník pre pracovisko " Osobný odber " a 1 zákazník pre " VO predaj "
- vstup len s rúškom alebo respirátorom na tvári
- povinná dezinfekcia rúk pri vstupe
- udržujte odstup od ostatných osôb nachádzajúcich sa v priestore predajne
- nezdržujte sa v predajni dlhšie, než je nevyhnutné.

Maloobchodný predaj tovaru fyzickým osobám (nepodnikateľom) nie je možný !
Ďakujeme za pochopenie.
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