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Având în vedere situația creată de epidemia cu noul COVID-19 (coronavirus),

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
Aduce la cunoștința tuturor partenerilor comerciali, clienți sau viitori clienți

Următoarele măsuri ce urmează a fi instituite începând cu data de luni, 16 martie 2020, până la o dată ce va fi
comunicată ulterior
Se restrânge temporar activitatea cu publicul desfășurată în incinta sediului situat în Bulevardul
Poligrafiei număr 1C, etaj 3, Departament Vânzări, fapt pentru care toate detaliile privind actele necesare
în vederea încheierii sau modificarii unui contract le veti putea obține telefonic (tel. 0752 166 380), prin email (comercial@romprest.ro) sau de pe pagina de internet a Companiei (www.romprest.ro)
Astfel, Departamentul Vânzări va da curs tuturor solicitărilor în termen de maximum 2 zile lucrătoare de
la primirea cererii, iar corespondența cu utilizatorii, precum și schimbul inițial de documente se vor face
exclusiv prin intermediul e-mail-ului.
Pentru obținerea exemplarului original al Contractului de prestari servicii, vă rugăm să vă programați la
numărul de telefon amintit, documentele urmând a fi semnate la sediul Companiei din Bulevardul Poligrafiei
număr 1C, într-un spațiu special amenajat și dezinfectat în mod constant, astfel încât să se limiteze la minim
posibilitatea de transmitere a virusului.
Aceste măsuri respectă recomandările autorităților în privința prevenirii răspândirii COVID-19 și, în
funcție de evoluția situației, vom lua și alte măsuri sau decizii care vor avea drept scop protejarea clienților și
a salariaților societății.
Compania Romprest Service S.A., prin
Bogdan Adimi
Director General Adjunct

DATELE DE CORESPONDENȚĂ
Adresa de corespondență: Bulevardul Poligrafiei număr 1C, Sector 1, București – Vă rugăm să notați pe plic
„În atenția Departamentului Vânzări”
Adresa de e-mail: comercial@romprest.ro
Telefon: 0752 166 380
Compania Romprest Service S.A. este înscrisă în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 18649.
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