Milí obchodní přátelé,
sdělujeme Vám, že naše společnost ALUROL i nadále v současné krizi vyvolané pandemií COVID 19
pokračuje ve výrobě a dodávkách výrobků stínicí techniky a garážových vrat a to jak svým
obchodním partnerům, tak i koncovým zákazníkům. Stále zůstáváme Vaším stabilním dodavatelem a
objednávky vykrýváme bez omezení.
Nepřestáváme však sledovat veškerá dění, vývoj a opatření vyplývající z celosvětové nákazy a svými
kroky se snažíme přispívat k bezpečnosti a ochraně zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i Vás. To je
naší prioritou.
Přijatá opatření pro následující období:
1)
-

PROVOZ FIRMY
S konečným výstupem pro naše zákazníky beze změn
Standardní režim při vyřizování objednávek
Cenové nabídky – bez prodlení
Zaměřování pro výrobu – dle individuální domluvy s ohledem na bezpečnost a zdraví obou
stran (osobní kontakt)
Výroba bez omezení (dostatečné skladové zásoby)
Dodávka zboží – dle sjednaných termínů (standardní)
Montáže - dle individuální domluvy s ohledem na bezpečnost a zdraví obou stran (osobní
kontakt)
Servis, opravy, reklamace – v omezeném režimu (dle vážnosti a důležitosti požadavku)

2) BEZPEČNOST
- Již při vjezdu do areálu firmy mějte nasazené roušky či respirátory. Ty následně používejte i
při pohybu na dvoře a v budovách společnosti.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost při osobním kontaktu s lidmi a to min. 2 m od sebe.
- Zachovávejte osobní hygienu mytím rukou mýdlem či jinými desinfekčními prostředky.
- Dobu pobytu v areálu firmy zkraťte na dobu nezbytně nutnou.
- Osobní návštěvy minimalizujeme.
- Vzorkovna – showroom společnosti je pro návštěvy dočasně uzavřena.
- Neprovádíme žádná školení pro své zákazníky aj.. Naši pracovníci jsou připraveni Vám
zodpovědět jakýkoliv dotaz telefonicky nebo e-mailem.
- Naši zaměstnanci (obchodní zástupci, montéři, řidiči, aj.) jsou vybaveni ochrannými rouškami
i desinfekčními prostředky.
- Věříme, že i Vy v této věci přistupujete stejně odpovědně a dbáte tak na bezpečnost svých
lidí a obchodních partnerů.
Vážení,
naším cílem je i nadále pokračovat v normálním provozu firmy a plánovat budoucnost s Vámi. Pevně
věříme, že toto nesmírně složité období pro nás pro všechny společně zvládneme a budeme i nadále
úspěšně pokračovat v naší další dobré spolupráci.
Přejeme Vám všem, Vašim rodinám a blízkým zdraví a vše dobré do dalších dnů.

Za společnost ALUROL

Mgr. Miloš Doleček – jednatel společnosti

