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Komunikat handlowy nr 3/2022 z dnia 25/11/2022 – obsługa i wysyłka zamówień w grudniu 2022 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Przed nami zakończenie 2022 roku oraz jak zawsze gorący, przedświąteczny okres. Żeby 

współpraca między firmami przebiegała sprawnie i owocnie przedstawiam harmonogram pracy 

działu handlowego i magazynu WOLF Technika Grzewcza oraz zasady obsługi zamówień i wysyłek 

towarów w grudniu br.   

1. W dniach 1 – 8 grudnia w naszej firmie będzie mieć miejsce inwentaryzacja. W tym okresie nie 

realizujemy wysyłek. Przy planowaniu zakupów proszę mieć na uwadze, że zarówno przed  

jak i po inwentaryzacji wysyłki towarów mogą być utrudnione, a spiętrzenie zamówień może 

powodować opóźnienia w dostawach towaru do Państwa.   

2. Środa 28 grudnia jest ostatnim dniem wysyłki zamówień w bieżącym roku.  

Zamówienia, które wpłyną do WOLF 29 oraz 30 grudnia, a zostaną odebrane przez Państwa  

w styczniu 2023 będą zaliczane na poczet roku 2023. 

3. Warunkiem otrzymania faktury z datą grudniową jest odbiór towaru w bieżącym roku.  

4. PROMOCJA TRWA. Jeszcze do 17go grudnia można składać zamówienia w ramach akcji 

promocyjnych. W czasie akcji do zakupów kotłów serii FGB(K) dodajemy zestaw zaworów 

przyłączeniowych serii Eryk marki Calido oraz regulator temperatury Euroster. Natomiast 

kupujący kocioł z rodziny CGB-2(K) (do mocy 24kW), CGW-2, CGS-2, CSZ-2, otrzymują gratis  

magnetyczny separator zanieczyszczeń marki Adey.  

Szczegóły promocji: https://www.wolf.eu/pl-pl/dla-profesjonalistow/baza-wiedzy/promocja.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z działem handlowym  

lub Regionalnymi Inżynierami Sprzedaży. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 – 16.00.  

 

       W tym szczególnie wymagającym i pracowitym okresie przygotowań przedświątecznych 

i zakończenia roku, życzę wszystkim realizacji planów, spokoju, a przede wszystkim zdrowia.  

Z poważaniem 

  

 Jarosław Bloch 

 Dyrektor Handlowy 
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