Stimați Clienți!
PIAŢA DE FLORI EN-GROS

Bine ați venit la Flora Hungaria, cea mai mare unitate de desfacere angro
a florilor din Europa Centrală și de Est!

Mai jos vă informăm cu privire la programul pieței:
Piața a fost înființată pentru deservirea revânzătorilor, astfel
că realizarea cumpărăturilor este condiționată de un card de
acces. Cardul de acces poate fi obținut prin prezentarea actului original de înființare a firmei sau a hotărârii judecătorești,
care să conțină codul CAEN aferent activității legate de flori.
Nu putem accepta documente care pot fi obținute de oricine
dintr-o bază de date publică.
• Taxa de înregistrare: 4700 Ft. Utilizarea pieței este
asigurată de cardul de acces (încărcată cu unități de acces).
• prețul cardului cu 20 de intrări: 8700 Ft.
Valabil până la retragere
• prețul cardului cu 150 de intrări: 14 500 Ft.
Valabil 1 an de la data emiterii.
• În cazul cardurilor fără credite de intrare, prețul intrării
este de: 2500 Ft.
Prețurile sunt exprimate cu TVA.
Cardul de acces poate fi folosit din ziua următoare emiterii.
Este interzisă transmiterea cardului altor persoane!
Este interzisă împrumutarea cardului, respectiv acordarea
accesului în piață a persoanelor neautorizate. În cazul
încălcării acestei
reguli, se vor aplica sancțiuni!

Programul pieței pentru clienți:
• În zilele de târg, luni și joi: Între orele 08.00–18.00.
• În zilele de târg anunțate, speciale: între orele 08.00–18.00.
Programul pieței depinde de numărul de vizitatori.
• Miercuri, sâmbătă: între orele 08.00–18.00.
Cumpărăturile se fac în baza programării prealabile cu
vânzătorii.
Programul casieriei:
Luni: 08.00–14.00
Miercuri: 10.00–12.00
Joi: 08.00–14.00
Marți, vineri, sâmbătă, duminică: închis
Zile speciale: între orele 08.00–14.00 (cu excepția zilei de
sâmbătă)
Casieria și serviciul clienți sunt închise în zilele cu program
între orele 11.30–12.00.
Intrarea este permisă pentru maximum 2 persoane de vehicul.
Este interzis accesul copiilor sub 14 ani în unitate!
Este interzis accesul cu câini sau alte animale!

Conducerea vă dorește cumpărături plăcute și spor în afaceri!
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