
ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

AWIZACJA 
Prosty i szybki odbiór towaru

Korzyści z awizacji

1. Wybierasz optymalną dla siebie godzinę i termin odbioru zamówienia.
2. Oszczędzasz czas składając awizację, nie musisz czekać na skomplementowanie Twojego zamówienia. 

Towar czeka na Ciebie na naszym magazynie.
3. Odbiór zamówień w godzinach od 6:00 do 21:00.

ODBIÓR OSOBISTY - KROK PO KROKU
1. Jak zgłosić awizację

Napisz do swojego opiekuna handlowego i/lub realizatora minimum dzień przed przyjazdem (do godz. 14:00)
i dokonaj awizacji podając poniższe dane:
• numer zlecenia sprzedaży
• datę odbioru
• godzinę odbioru
• numer rejestracyjny samochodu
• imię i nazwisko kierowcy

Realizator po otrzymaniu powyższych danych sprawdzi możliwość dokonania rezerwacji, jeżeli termin będzie zajęty 
zostaniesz poproszony o wyznaczenie nowego terminu bądź zostanie zaproponowany termin ze strony opiekuna.

*Czy mogę zarezerwować godzinę awizacji bez podania wszystkich danych?
TAK. Jeśli w momencie zgłaszania awizacji jeszcze nie znasz danych osoby, która będzie odbierać zamówienie i/lub 
numeru auta to możesz je nam dosłać:  
• jeśli odbiór osobisty jest zaplanowany po godz. 11.00 –  min. 3h przed odbiorem
• jeśli odbiór jest zaplanowany w godz. 06:00 - 11.00 – najpóźniej do godz.16.00 poprzedniego dnia.

Ważne: Nie przesłanie na czas powyższych danych oznacza anulację awizacji.
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Co NIE jest odbiorem awizowanym?
Jeśli zadzwonisz/napiszesz do nas, że chcesz dzisiaj odebrać zamówienie to NIE jest awizacja. 

Ważne: Twoja awizacja jest aktualna przez 30 min od zadeklarowanej godzinie odbioru. Spóźnienie się ponad 30 
minut na awizowany odbiór oznacza utratę pierwszeństwa wydania towaru. Warto żebyś poinformował opiekuna/
realizatora o ew. opóźnieniu. Sprawdzimy czy odbiór będzie możliwy i w jakim czasie.

2. Odbiór osobisty - przed przyjazdem

Jeśli zamówienie będzie odbierała wynajęta przez ciebie spedycja, twój pracownik lub klient podaj mu: 
• nazwę firmy, na którą jest złożone zamówienie
• numer zamówienia, np. PZTH20  201010750

Dlaczego prosimy o takie informacje? 
Nazwa firmy na którą zostało złożone zamówienie oraz numer zamówienia jednoznacznie określa KTO i CO odbiera, 
dzięki czemu możemy w krótkim czasie zweryfikować Twoją awizację i przystąpić do załadunku.   

3. Odbiór osobisty w Alnor Systemy Wentylacji

Wjeżdżając na teren firmy Alnor zgłoś firmie ochroniarskiej, znajdującej się przy wjeżdzie:
a) nazwę firmy, której zamówienie odbierasz
b) godzinę awizacji
c) swój numer telefonu.  

 
Będziesz skierowany w odpowiednie miejsce na terenie firmy Alnor. 
Zadzwonimy w ciągu 10 minut by poinformować Cię pod którą bramę podstawić auto i o której rozpoczniemy 
załadunek. Numery bram znajdują się nad drzwiami magazynowymi.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące załadunku, zadzwoń do Szefa zmiany na magazynie nr  22 715 94 50 
lub zapraszamy do Biura Magazynu.
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Awizowany odbiór, a domówienia.
Awizowane zamówienia czekają na ciebie na magazynie: spakowane i zabezpieczone do transportu. Domówienie w 
dniu odbioru wiąże się z wydłużeniem czasu oczekiwania.  
Dlatego gdy osoba odbierająca towar jest już w naszej firmie, a chcesz jeszcze coś domówić* - 
poinformuj ją że załadunek może się wydłużyć ponieważ musimy skompletować dodatkowe zamówienie.  
* Domówienie można złożyć tylko w godzinach pracy Opiekuna Handlowego, czyli 8:00-16:30.

O ile może się wydłużyć czas załadunku?
Wszystko zależy od rodzaju i ilości towaru jaki domówiłeś oraz obłożenia naszej załogi. Pierwszeństwo do załadunku 
mają zamówienia odbiorów awizowanych. 

Po zakończeniu załadunku, należy udać się do Biura Magazynu po odbiór dokumentów przewozowych. Prosimy 
zabrać ze sobą dokument tożsamości. 

Dodatkowe informacje:
• Awizowane odbiory wydajemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 21:00.
• Ważne: Jeśli będziesz płacił kartą lub gotówką za odbierany towar - to odbiór jest możliwy tylko w godzinach 

08.00 - 16.00 (czyli w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta).


