
Αγαπητοί Συνεργάτες,

Επικοινωνώ μαζί σας για να  σας ενημερώσω ότι κατά την διάρκεια του Νέου Lockdown τα γραφεία & 
οι αποθήκες μας θα παραμείνουν  ανοικτά . Έχοντας την εμπειρία του πρώτου κύματος της πανδημίας 
και της διαχείρισης του πρώτου Lockdown, λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε κατάλληλα και επαρκή 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα (τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τρίτους) και 
ελεγχόμενη είσοδο.

Το προσωπικό μας έχει εφοδιαστεί με τα  Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με τις οδηγίες 
ου ΕΟ∆Υ και παρακαλούμε θερμά τους πελάτες μας , συνεργάτες , διανομείς κλπ να προσέρχονται στις 
εγκαταστάσεις μας κατόπιν συνεννόησης και τηρώντας τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών Φορέων.  
Σημειώστε ότι δεν παραλαμβάνουμε συσκευές προς έλεγχο & επισκευή χωρίς προηγούμενη 
επικοινωνία και συνεννόηση.

Στην  αποθήκη μας υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων και ανταλλακτικών.  Στα πλαίσια όμως της 
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των 
παραγγελιών λόγω των αντίστοιχων μέτρων που λαμβάνουν και τηρούν οι πελάτες μας αλλά και της 
υπερφόρτωσης των εταιρειών ταχυμεταφοράς. Το προσωπικό μας συνεχίζει να δίνει τον καλύτερο 
του εαυτό για να ανταποκριθεί σε κάθε σας ανάγκη. 

Επικοινωνείτε μαζί μας από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30-16:30:

Στόχος μας είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους μας και τους επισκέπτες μας, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την Επιχειρησιακή μας συνέχεια  με σκοπό την εξυπηρέτηση σας ακόμα και σε αυτές τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι νεωτέρας και προφανώς θα αναθεωρούνται και θα προσαρμόζονται στα 
δεδομένα που θα έχουμε. 

Φροντίστε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, προστατέψτε την οικογένεια σας.
Εύχομαι να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα όλοι υγιείς!

Με εκτίμηση,
Σοφία Αναστ. Χαϊταΐδου

στα τηλέφωνα της εταιρείας μας.

Freephone: 800-11-66778
(χωρίς χρέωση)

Τηλεφωνικό κέντρο: 
210-5575430

Σας προτρέπω να 
χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά 

και την «συνομιλία»  CHAT μέσα 
από την ιστοσελίδα μας
www.alfafrost.gr, όπου 

εκπρόσωπός μας θα σας 
απαντήσει σε πραγματικό χρόνο.

στα email:

contact@alfafrost.gr

sales@alfafros.gr

spareparts@alfafrost.gr

Οδός Μαρκόνι, θέση Αγ. Ιωάννης Νηστευτής
ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου, 19300 Ασπρόπυργος
Καλέστε μας: 210-55.75.430, 800-11.66.77.8
Ωράριο Λειτουργίας: 8:30-16:30
Εξυπηρέτηση Ανταλλακτικών: 10:00-14:00


