BESAL CR s.r.o. Kutnohorská 366/78,109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy, Česká republika
GSM: +420 774 500 908, http: www.besal.cz, e-mail: info@besal.cz ( baz. chemie www.benaqua.cz )
Číslo účtu: 43-5865560237/0100, DIČ: CZ28954343, firma zapsána v OR KOS v Praze, oddíl C, vložka 155556

Datum: 03.01.2018

POPIS ODBĚRU ZBOŽÍ ZE SKLADU BESAL CR s.r.o.
Na základě Vaší objednávky (telefonem, faxem nebo poštou), resp. osobním nahlášení ve skladu,
bude zboží připraveno ihned k odběru v našem skladu na Praze 10 - Dolní Měcholupy, který má
firma BESAL CR s.r.o. v areálu firmy Démos a.s. (vjezd do areálu přímo z hlavní Kutnohorské)
Objednávky zboží tel: 774 500 908
Objednávky zboží mail: info@besal.cz
NOVÁ ADRESA JE:

sklad v areálu firmy Démos Trade
Kutnohorská 359/80a, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy
50°2'58.238"N, 14°34'10.511"E
(na stejné adrese, resp. ve stejném areálu sídlí již i naše firma)

Pracovní doba:

PO – PÁ 6.00 – 15.00 (příjem kamionů do 14.00 hod)
(delší případně po předchozí domluvě na 774 500 908)

Příjezdové trasy:
!! jediný příjezd je z ulice Kutnohorská = také tzv. Černokostelecká !!
ve směru od Prahy (tj. od Prahy 10): tj. od Jižní spojky (od Intersparu Šterboholy) pojedete po
Kutnohorské cca. 3,2km, po pravé ruce míjíte benzínku ONO (dříve Sampo), za ní byl velký autobazar
(nyní plocha s dětskými prolézačkami), pak minete odbočku do ulice Za zastávkou a je po 300m odbočka
do areálu (nápis Démos nebo Nábytek servis) – sjedete z hlavní doprava, před vrátnicí, resp. správní
budovou a jídelnou ( 4 patra, červeno bílá fasáda) hned doprava, rovně do brány, za ní doleva (a držíte si
skladovou halu po pravé ruce) – pak ještě 2x doprava za roh a po pravé ruce je náš sklad - velká modrá
vrata vpravo od hydraulické rampy na auta
ve směru od Říčan (resp. z Uhříněvsi): na kruháku (či obou kruhových objezdech) rovně směr Praha,
dlouhá rovinka, po pravé ruce míjíte třeba Eclipse, pak je vpravo už jen pole, po levé ruce třeba DAMA, pak
Arco technic, Awatech, Algecco, Řezivo dveře a pak je již po levé ruce odbočka Démos - sjedete z hlavní
doprava, před vrátnicí, resp. správní budovou a jídelnou ( 4 patra, červeno bílá fasáda) hned doprava,
rovně do brány, za ní doleva (a držíte si skladovou halu po pravé ruce) – pak ještě 2x doprava za roh a po
pravé ruce je náš sklad - velká modrá vrata vpravo od hydraulické rampy na auta

V areálu je větší pohyb vozidel, proto dbejte zvýšené opatrnosti a parkujte prosím co
nejblíže našich vrat !!!!
Výdejní doba:

PO - PÁ

6.00 - 15.00 hod.
(pro stále zákazníky dle dohody i déle popř. i v so a ne)
(delší pracovní doba v daný konkrétní den vždy na dotaz)

Věříme, že díky tomuto vyčerpávajícímu popisu proběhne celá záležitost s vyskladněním zboží
zcela k Vaší spokojenosti s naší firmou.

Bc. Jiří Benáčan - jednatel společnosti

Besal CR s.r.o., to je již 20 let zkušeností na trhu se solí a nyní také kompletní nabídka bazénové chemie

