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       Cholerzyn, dn. 24.03.2020 r. 

 

 

    Szanowni Państwo, 
 
 

Niespodziewanie spotkaliśmy się z nowym wyzwaniem      
rozprzestrzeniającego się wirusa. Wyzwaniem, do którego AMAGO 
podchodzi z pełną odpowiedzialnością i profesjonalizmem. Z jednej strony 
ostrożność, z drugiej wypełnianie WSZYSTKICH zobowiązań wobec Was, 
naszych klientów gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie Waszych i 
naszych pracowników.  

 
W związku z powyższym, pragnę poinformować o następujących krokach, 
które podjęliśmy w celu realizacji w/w zobowiązania : 

 
A.  ADMINISTRACJA. 

 
-  Większość prac odbywać się będzie w systemie zdalnym, 
-  W pracy ciągłej w naszej siedzibie zapewnimy system dyżurów,  

 
B. DZIAŁ TECHNICZNY. 

 
- Wprowadzamy obieg dokumentów tylko drogą elektroniczną. 
- Ograniczamy do minimum kontakty pomiędzy serwisantami mobilnymi.  
- Zlecenia serwisowe wykonywane będą bez asysty pracowników klienta, 
- Wszystkie ustalenia odnośnie maszyny i wykonywanej usługi  z 

pracownikami klienta odbywać się będą za pośrednictwem telefonu.  
- Po wykonaniu usługi nie będziemy ubiegać się o podpisania protokołu 

lecz  zeskanowany  wysłany zostanie na adres e-mail klienta podany na 
zgłoszeniu serwisowym i na   serwis@amago.pl,  

- Telefonicznie poinformujemy Was o wykonaniu usługi i wysłaniu protokołu 
na wskazany e-mail.  

- Jednocześnie MMS’em nasz serwisant przekaże Wam  w/w protokół z 
prośbą potwierdzenia wykonania usługi (sms, mail)  „potwierdzam 
wykonanie usługi” co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury,   

- Na warsztacie zostaną wyznaczone strefy pracy w zależności od 
aktualnych potrzeb,  

- W każdej ze stref może znajdować się tylko i wyłącznie jeden pracownik 
serwisu.  

- Magazyn zostanie zamkniętą strefą do której wyłączny dostęp ma tylko 
magazynier. 

- Wydawanie jakichkolwiek materiałów z magazynu odbywać się będzie 
tylko przez istniejące okienko magazynowe.  

- Podczas wystawiania materiałów na usługi w wyznaczoną strefę, 
magazynier będzie miał obowiązek dbać aby w pobliżu nie znajdował się 
żaden inny pracownik Amago lub klienta.  

 
 
 
 

 

mailto:serwis@amago.pl


 

 

 

NIP: 679 21 19 150; REGON 351171698; KRS: 0000110786 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS; 
Kapitał zakładowy 2.000.000 PLN 

 

AMAGO Sp. z o.o. 

Cholerzyn 383 

32-060 Liszki 

tel.: 12 684 54 00 

 
 
Oddział Warszawa 

03-122 Warszawa 

ul. Modlińska 205 

tel.: 22 884 78 00 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator 
Punktów 
Serwisowych: 

- Kraków 
- Warszawa 
- Gdańsk 
- Szczecin 
- Poznań 
- Wrocław 
- Rzeszów 
- Białystok 
 
tel.: 664 043 017 

 

Części zamienne 

tel.: 602 712 800 

 
 

 

 

 

 

WWW.AMAGO.PL 

 
C. DZIAŁY HANDLOWE. 

 
- Ograniczamy do minimum wizyty u klientów i TYLKO na Wasze życzenie 

(podpisanie umowy, negocjacje) choć sugeruje się załatwianie w/w 
czynności drogą telefoniczną i elektroniczną, 

 
 

      D.  PONADTO : 
 

- Wszystkie nasze samochody służbowe wyposażone są w materiały   
higieniczne, mydła i płyny odkażające, 

- Wprowadzamy zakaz witania się poprzez uścisk dłoni i rozmowy z 
kontrahentami z odległości minimum 2 m, 

  
 
  
 Pozostaję osobiście 24/24 do dyspozycji telefonicznej lub mailowej, 
 
 Życzę raz jeszcze ostrożności i zdrowia,   
  
         Łączę wyrazy szacunku 
 
 
       Marek WIĄCEK 
         PREZES ZARZĄDU 
 
               604 45 86 32 
 


