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Vec: Ročná inventúra a skrátený čas prijímania objednávok 
 

Vážený obchodný partner,  
 
 

dovoľte, aby sme Vám oznámili, že v našej spoločnosti bude prebiehať ročná inventúra 
našich skladových zásob v dňoch 25.-27.11.2022. Z tohto dôvodu bude skrátený čas prijímania 
objednávok dňa 25.11.2022. 

 

DÁTUM LOKALITA MOŽNOSŤ 
OBJEDNANIA TOVARU 

DODANIE 
TOVARU 

OSOBNÝ 
ODBER 

25.11.2022 (piatok) v rámci BA 
7:30 – 12:00 

25.11. 
8:00 – 11:00 

mimo BA 28.11.  
 
Objednávky na ŠTANDARDNÝ TOVAR zo skladu v Bratislave: 
Zákazníci v rámci Bratislavy, ktorí si objednajú tovar v piatok 25.11.2022 do 12:00 budú mať tento 
tovar dodaný v daný deň.  
Piatkové objednávky po tomto termíne, t.j. po 12:00, budú dodané v pondelok. 
Zákazníci mimo bratislavského regiónu, ktorí si objednajú tovar v piatok 25.11.2022 do 12:00 budú 
mať tento tovar dodaný v pondelok.  
Piatkové objednávky po tomto termíne, t.j. po 12:00, budú dodané v utorok. 
 
Objednávky na NEŠTANDARDNÝ TOVAR z Viedne: 

OBJEDNANIE TOVARU TOVAR K DISPOZÍCII 
v rámci BA 

TOVAR K DISPOZÍCII 
mimo BA 

25.11. (piatok) do 8:20 28.11. (pondelok) 29.11. (utorok) 

 
Objednávky na MIEŠANÉ FARBY: 
Objednávky prijaté vo štvrtok 24.11.2022 do 10:00 budú dodané v piatok.  
Objednávky prijaté vo štvrtok 24.11.2022 po 10:00 a v piatok 25.11.2022 budú dodané v pondelok  
a utorok podľa kapacity miešarne. 
 
 
Vaše objednávky nám prosím posielajte: 
E-mail office@europapier.sk / hygiena@europapier.sk 
Tel. 0850 11 12 31 alebo 0850 11 12 32 
E-shop www.europapier.sk 
 
 
Ďakujeme za pochopenie.                V Bratislave, 21.11.2022 
                                          
Ing. Zuzana Roháčková 
Marketing Manager 
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