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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОГОРОДНІХ КЛІЄНТІВ
Ми працюємо на постійній основі з фірмами і з окремими клієнтами з багатьох міст України:
Харків, Львів, Одеса,Ужгород, Луцьк, Вінниця,
Дніпро,Донецьк,Запоріжжя,Крим,Луганськ,Миколаїв,Херсон,Полтава,Суми, Мукачеве та ін.
містами, в яких працюють міжміські служби пересилання.
Для того щоб переслати нам на сервісне обслуговування інструмент, попередньо
зв'яжіться з нашим менеджером по телефону:
тел .: +38 (044) 499-70-25, тел .: +38 (050)464-61-74
або на E-mail: office@leuco.com.ua [1]
Після підтвердження можливості виконання сервісного обслуговування інструменту в нашому
сервісному центрі, будь ласка, визначтеся зі способом доставки. Оплата пересилання в одну
сторони здійснюється за рахунок компанії Лойко Україна за умови виконання загальної суми
замовлення понад 500 гривень.
Кращою є доставка товарів, використовуючи служби "Автолюкс" або "Нова Почта". Чи є
представництва перевізників у вашому місті, ви можете перевірити на сторінках в інтернеті:
http://autolux.ua/Predstavitelstva [2]
http://novapochta.ua/ [3]
При відправці посилки не забудьте вказати наступне:
Одержувач: ТОВ «Лойко Україна»
Адреса одержувача: м. Київ (центральний склад) для “Автолюкс” та склад №4 для “Нова
Почта”
Адреса відправника: Вашу адресу
Номер телефону: Ваш мобільний номер
Якщо у вашому місті немає представництва служби доставки "Автолюкс", "Нова Почта",
скористайтеся послугами інших перевізників Гюнсел, Міст Експрес і т. д... З понеділка по
п'ятницю ми здійснюємо доставку посилок з центральних складів м. Києва.
При відправці посилки іншими перевізниками не забудьте вказати наступне:
Одержувач: ТОВ «Лойко Україна»
Адреса одержувача: м. Київ (центральний склад)
Адреса відправника: Вашу адресу
Номер телефону: Ваш мобільний номер
Після відправлення посилки зв'яжіться з нами за вищевказаними телефонами в цей же день
або на наступний і повідомте номер декларації про відправку.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЛОЙКО УКРАЇНА"
08130, Україна,
Київська область,
Києво-Святошинський р-н,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Оксамитова, 11
Tел.: (0038)-044-499-70-25
Факс.: (0038)-044-499-70-27
Моб.: (0038)-050-464-61-76
Моб.: (0038)-050-464-52-85
E-Mail: office@leuco.com.ua [1]
http://www.leuco.com.ua/ [4]
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