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WSPÓŁPRACUJMY ZDALNIE 

  

W trosce o zdrowie naszych pracowników i klientów pragniemy poinformować, że 

wdrożyliśmy wszelkie zalecane środki ostrożności pozwalające na stałą obsługę klienta  

i realizację bieżących zamówień z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 

 

DLATEGO JEŻELI: 

 

Potrzebujesz wsparcia technicznego czy też doradztwa w doborze 

odpowiedniego produktu? 

Skontaktuj się z nami! Wszyscy nasi doradcy pracują zdalnie z pełnym dostępem do wszelkich informacji 

techniczno-handlowych. Podczas rozmowy telefonicznej, telekonferencji czy wideokonferencji pomogą 

rozwiązać Twój problem, zaproponują odpowiednie materiały oraz udostępnią niezbędną dokumentację. 

 

Chcesz złożyć zamówienie? 
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, mailowo lub telefonicznie - dane kontaktowe dostępne są  na stronie 

http://www.milar.pl/kontakt/. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku  

w standardowych godzinach pracy i z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania. 

Wiele produktów z naszej standardowej oferty możesz również zakupić online na www.edostawca.pl. Jeśli 

jednak nie znajdziesz tam produktu, którego szukasz napisz do nas lub zadzwoń.  

 

Zastanawiasz się jak długo potrwa realizacja zamówienia? 

Nie martw się! Dostawy towarów dostępnych z naszego magazynu realizowane są w trybie standardowym, 

bez zbędnych opóźnień. 

Nasi pracownicy magazynowi dokładają wszelkich starań i z zachowaniem należytej ostrożności, 

przestrzegając wszystkich zalecanych środków ochrony, przygotowują wysyłki na bieżąco. 

Dla towarów sprowadzanych pod zamówienie, informacje o aktualnym terminie realizacji przekazywane są 

bezpośrednio przez nasz dział obsługi klienta (http://www.milar.pl/kontakt/). 

 

Życząc Wszystkim zdrowia, pozostańmy w kontakcie! 

 

Zespół Milar Sp. z o. o. 

www.milar.pl 

 

A member of the Biesterfeld Group 

http://www.milar.pl/
http://www.milar.pl/kontakt/
http://www.edostawca.pl/
http://www.milar.pl/kontakt/
file://///mercury/BSC-global/PL%20-%20Milar%20Sp.%20z%20o.%20o/WZORY%20DOKUMNTÓW%20FIRMOWYCH/www.milar.pl

