UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY
Vážení zákazníci,
v průběhu měsíce června se v Olomouci konají dvě zásadní akce, které výrazně ovlivní
fungování prodejny VRTAL s.r.o., Cash Carry. První akcí je fotbalové mistrovství, které se
koná v termínu 17. 6. – 30. 6. 2015. Druhou akcí je konání Olomouckého 1/2Maratonu,
který se koná v sobotu 20. 6. 2015. Informace k omezení naleznete níže.
Předem se omlouváme za způsobené komplikace a doufáme, že společně najdeme cestu jak
vše vyřešit ke vzájemné spokojenosti.
kolektiv zaměstnanců prodejny
VRTAL s.r.o., C+C Olomouc
Na Střelnici 1212/39
Dopravní omezení v průběhu konání fotbalového mistrovství
Dopravní omezení v průběhu konání fotbalového mistrovství se týkají pouze dnů, kdy se hraje
utkání v Olomouci, tj. 18. 6. (čtvrtek), 21. 6. (neděle), 24.6. (středa), 27. 6. (sobota).
V tyto dny bude uzavřeno parkoviště před prodejnou. Pro zákazníky, by měly vyhrazeny 4
parkovací místa přímo před prodejnou. Proto prosíme zákazníky, aby zvážili nákup
v prodejně v dny utkání a pokud bude možné, předzásobili se. Rozvozy z prodejny C+C by
měli být zachovány standardním způsobem, ale i přesto apelujeme na Vás, naše zákazníky,
abyste se dostatečně předzásobili. Předejdeme tak případným problémům.
Přesto Váš žádáme, sledujte web firmy, kde budeme pravidelně vkládat aktuální informace
ohledně fotbalového mistrovství. Informace budeme také poskytovat na níže uvedených
telefonních číslech.
Dopravní omezení v průběhu konání Mattoni Olomouckého 1/2Maratonu
Termín: sobota 20. 6. 2015
Informace pro zákazníky prodejny
- prodejna bude otevřena pouze do 1630 hod. – od 17.00 bude uzavřena většina silnici
v centru města a bude znemožněn přístup do prodejny jak pro zaměstnance, tak pro
zákazníky
Informace pro zákazníky na rozvoz zboží
- objednávky na rozvoz příjímáme pouze do 15.30 hod., po této době již nebudeme
přijímat žádné objednávky
- rozvoz zboží bude probíhat pouze do 16.30 hod.
- opět prosíme zákazníky, aby se předzásobili
Informace naleznete na webu firmy www.vrtal.cz, dále pak na telefonních číslech
731 507 326, 601 344 511, 602 106 151.

