Vážení zákazníci,
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav
a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona
Vláda
I. z a k a z u j e
s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a
prodej služeb v provozovnách…

Vzhledem k situaci v souvislosti s COVID-19 a MINIMALIZOVÁNÍ OBOUSTRANNÉHO RIZIKA
PŘENOSU VIRU a uzavření naší prodejny jsme s platností od 16. 3. 2020 zavedli tato opatření:
Pokud si chcete vyzvednout zboží objednané přes eshop www.techdraw.cz a www.p4o.cz
nebo emailem: objednavky@tdi.cz a farskeho@tdi.cz
-

vyčkejte vyzvání, že je zboží připraveno – telefonicky nebo e-mailem
na telefonním čísle 374 616 103 oznamte, že jste před vraty a budete vpuštěni
zboží Vám bude připraveno před vchodové dveře včetně dokladu
zde si prosím zboží překontrolujte
je možná platba pouze na fakturu nebo platební kartou

Doprava zboží na dodací místo zaměstnanci TechDraw Office s.r.o.:
-

budete telefonicky kontaktováni, zda můžeme zboží v daný den přivést
dále Vás budeme informovat, že jsme na místě
zboží složíme k prvním dveřím na dodacím místě, zde si zboží převezmete
zboží si prosím překontrolujte dle dokladu již bez naší přítomnosti
potvrzený doklad nám prosím pošlete na e-mail:objednavky@tdi.cz

Prosíme o dodržování ochranné 2 m zóny při převzetí zboží.
Děkujeme za pochopení
S přáním hodně zdraví
tým TechDraw Office s.r.o.
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