
 
 

Kraków dn. 17.03.2020. 
 

 
Szanowni Państwo, 
 

Z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie Państwa, 
pracowników Państwa firm i firmy Euro-Trade, przestrzegając zaleceń służb sanitarnych 
i  państwowych wprowadzamy aż do odwołania, zmiany w funkcjonowaniu naszych hurtowni w 
Krakowie i w Rzeszowie. 

 
Od środy 18 marca nie będzie możliwości dokonywania osobiście zakupów na salach sprzedaży. 

Zachęcamy Państwa do ograniczenia do absolutnego minimum kontaktów osobistych, a tym samym 
do korzystania z kontaktu e-mailowego bądź telefonicznego.  

 
Cały czas i bez żadnych ograniczeń zakupów można dokonać składając zamówienie: 

 przez internet za pośrednictwem platformy B2B (adres: b2b.euro-trade.pl), 

 telefonicznie u swojego opiekuna,  

 dzwoniąc pod numer telefoniczny:  
Hurtownia Kraków - tel. 012 61 44 233 
Hurtownia Rzeszów - tel. 017 854 08 57 wew. 32, 

 bezpośrednio w hurtowni w formie pisemnej ( przy specjalnie zorganizowanym stanowisku ) 
 

 Wysyłka towaru pozostaje na dotychczasowych zasadach. Jeżeli wartość Państwa zamówienie 
wyniesie 500 zł netto lub więcej, zamówiony towar dostarczymy GRATIS! Zamówienia nie spełniające 
minimum logistycznego (500 zł netto) realizujemy po doliczeniu opłaty za wysyłkę w kwocie 11 PLN 
netto. 

Dodatkowo dla Państwa wygody  wprowadzamy możliwość odbioru osobistego z hurtowni w 
Krakowie i Rzeszowie.  
 

Szanowny Kliencie składając zamówienie określ sposób dostawy 
 

W przypadku odbioru osobistego koniecznie podaj numer telefonu.  Powiadomimy cię o terminie 
odbioru zamówienia.  

Odbiór osobisty złożonych zamówień w Krakowie będzie możliwy w godzinach 7.30 – 16.30, w 
Rzeszowie 8.00 – 16.00.  

 
Jeszcze raz przypominany że nie będzie możliwości bezpośrednich zakupów na sali sprzedaży.  

 
Informujemy że do odwołania we wszystkie soboty hurtownie w Krakowie i Rzeszowie będą 

zamknięte. Nie będzie również możliwości odbioru osobistego zamówień podczas weekendu. 
 

 Dostosowując się do zaleceń władz państwowych i sanitarnych oraz w trosce 
o  bezpieczeństwo wstrzymujemy do odwołania wizyty naszych przedstawicieli handlowych. Nasz  cały 
zespół pozostaje do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym i mailowym.  

 
 Jesteśmy pewni, iż wprowadzone czasowo i  wymuszone stanem wyższej konieczności zmiany 
w naszym funkcjonowaniu, spotkają się z Państwa zrozumieniem i uda nam się wspólnie pokonać 
powstałe trudności. 
 

 
Zarząd Euro-Trade  


