POWER ELECTRIC SRL – Professional lighting solutions

INFORMARE
Stimați Parteneri,
Trecem împreună peste această perioadă dificilă cu multe perturbații din punct de vedere logistic și
comercial.
Noi, Power Electric, dorim să vă asigurăm în continuare de menținerea nivelului de calitate a serviciilor și
produselor companiei noastre.
Din cauza efectelor generate de răspândirea noului virus COVID-19 suntem nevoiți să implementăm noi
proceduri de colaborare si comunicare cu compania noastră:
Se limitează contactul direct cu echipa POWER ELECTRIC:
 Departamentul Vânzări – se comunica via email: vanzari@canpower.ro ,
telefonic (+4) 031.40.30.760 sau prin reprezentantul de vânzări alocat dumneavoastră;
 Departamentul Logistică – evitarea contactului apropiat cu membrii echipei POWER ELECTRIC prin
respectarea procedurilor interne de acces, manipulare marfă și lansarea, în prealabil, a comenzilor
via email: comenzi@canpower.ro;
 Toate celelalte departamente (Financiar, Achiziții, Administrativ, Calitate, Resurse Umane,
Marketing) NUMAI prin comunicare via email sau telefonic - vezi listă contacte site
https://www.canpower.ro/contact/
 Se interzice contactul cu personalul POWER ELECTRIC, fară anunțare în prealabil, via email sau
telefonic.
POWER ELECTRIC își rezervă dreptul de a face modificări în politica comerciala, în funcție de evoluția
situației referitoare la răspândirea noului virus COVID-19.
Lista de prețuri este actualizată periodic, fără anunțare în prealabil, din cauza faptului că suntem în condiții
de forță majoră în relațiile cu partenerii/furnizorii, atât din zona Uniunii Europene cât și din celalate zone
economice.
Singura comunicare oficială în masă a listei de prețuri este postarea pe site-ul companiei, accesând
https://www.canpower.ro/oferta/Oferta-CANPOWER.xls
Va rugăm consultați lista de prețuri înainte de lansarea comenzilor și analizați cu atenție informațiile
transmise prin intermediul confirmărilor de comandă.
Rămânem în continuare aproape de clienții noștri și suntem solidari cu întreaga echipă în această perioadă,
în care, prioritar, este să rămânem conștienți de sănătatea și siguranța noastră, a tuturor.
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Contacte:
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