WAŻNE - NOWE ZASADY SPRZEDAŻY
Szanowni Państwo
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Pracowników Rowibud wprowadzamy nowe zasady sprzedaży
materiałów w naszych Hurtowniach w Gliwicach i w Żorach.
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Hurtownie czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, w sobotę nieczynne.
Płatność tylko przelewem, nie przyjmujemy płatności gotówką.
Sprzedaż materiałów wyłącznie na wcześniejsze zamówienie.
Zamówienia należy składać emailem, SMS lub telefonicznie (adresy i telefony poniżej).
W zamówieniu należy podać swój adres mailowy i/lub telefon kontaktowy.
Nasi pracownicy powiadomią Was o terminie i sposobie odbioru/dostawy materiału.
Czas od zamówienia do gotowości do odbioru nie powinien być dłuższy niż 30 minut.
Dokumenty WZ i faktury prześlemy na Twój adres mailowy.

Procedura odbioru własnego :







Po otrzymaniu informacji o gotowości do odbioru przyjedź do naszej hurtowni,
Nie wysiadaj z samochodu, pracownik hurtowni podejdzie do Ciebie i ustalicie czynności niezbędne do
załadunku materiałów,
Przygotuj pojazd do załadunku zgodnie z ustaleniami (otwórz burty, plandekę, drzwi załadunkowe, itp.) i
wsiądź do kabiny,
Pracownik magazynu załaduje materiał,
Sprawdź załadunek i podpisz własnym długopisem dokument dostawy WZ,
Zabezpiecz załadowane materiały, pojazd i opuść teren Hurtowni.

Procedura dostawy :






Przed wyjazdem naszego kierowcy otrzymasz telefon o przewidywanym terminie dostawy,
Przygotuj plac składowy i pracowników do rozładunku,
Nasz kierowca po przyjeździe na miejsce przygotuje pojazd do rozładunku,
Dopilnuj by dystans miedzy kierowcą i Twoimi pracownikami był nie mniejszy niż 1,5 m,
Sprawdź dostawę i podpisz własnym długopisem dokument dostawy.

Kliencie bez płatności terminowej :



Po złożeniu zamówienia otrzymasz fakturę Proforma,
Zapłać fakturę, wyślij nam potwierdzenie i postępuj zgodnie z procedurą odbioru/dostawy jak wyżej,

Adresy i telefony Rowibud Sp. z o.o. :
44-151 Gliwice ul. Daszyńskiego 308, tel. (32) 234 81 93

44-240 Żory ul. Kościuszki 31, tel. (32) 469 01 51

zamowieniagliwice@rowibud.pl

zamowieniazory@rowibud.pl

Beata Szumańska

665 790 076

Henryk Orzechowski

697 090 733

Anna Wiechowska

693 451 665

Anna Buchta

695 996 302

Iwona Sowińska

609 483 758

Ewa Pykało

697 087 341
Prezes Zarządu Jerzy Maj 601 507 119

