Budapest, 2020.12.10.
Tisztelt Partnerünk!
Az idei évben kialakult járványhelyzet sok, szokatlan feladat elé állította a vállalkozások nagy többségét.
Cégünk mindent megtett annak érdekében, hogy partnerei működéséhez biztosítsa a megszokott
áruellátást
és
eleget
tegyen
a
vevői
igényeknek.
Az Önök együttműködésével az R+C Zrt. pozitívan tekint a 2021-es év felé és reményét fejezi ki, hogy a
második félévben már a korábbi évek gyakorlata szerint folytathatja tevékenységét.
2021. január 4-től árainkat emelni kényszerülünk. Az idén a HUF/EUR árfolyam – sajnos – több negatív
csúcsot döntött meg, továbbá beszállítóink is emelik áraikat.
Az áremelés mértéke: 4 – 6%.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a BREXIT miatt folyamatban lévő tárgyalások még nem zárultak le, melyek
kimenetele további hatással lehet az Egyesült Királyságból érkező termékek áraira, amennyiben nem
születik szabadkereskedelmi megállapodás.
Új árlista igényét kérjük jelezze: Polster Beatrix, polster@colop.hu
Árlistánkat kizárólag elektronikus formában bocsátjuk rendelkezésre.
Továbbra is kérjük Partnereinket, hogy a fertőzésveszély csökkentése érdekében megrendeléseiket
elsősorban webáruházunkban adják le vagy e-mailben küldjék el:
www.colopshop.hu / rendeles@colop.hu / vevoszolgalat@colop.hu
Üzletünk nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9:00 – 15:00
A GLS-sel történő csomagküldés feltételei jövőre is változatlanok. A kiszállítást továbbra is a csökkentett
díjon biztosítjuk, illetve a nettó 40.000 Ft értéket elérő rendelések esetében ingyenes (több doboz esetén
csak az első doboz).
Ünnepi munkarend:
Utolsó munkanap:
2020. december 23.
A GLS utolsó kézbesítési napja december 23, karácsony előtt, majd
december 28. és 30-án szállít ki.
Cégünk a december 23. 12:00-ig leadott rendeléseket tudja idei áron
számlázni.
Cégünk zárva tart:

2020. december 24 - 2021. január 3.

Első munkanap:

2020. január 4.
Köszönjük idei vásárlásait és megtisztelő bizalmát.

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog újévet kíván az R+C Zrt csapata!
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