


ДВЕРІ, ЗАМКИ ТА ФУРНІТУРА ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
доставка, монтаж, заміна та ремонт 

Торгова Група «ОПТОК»
пропонує вам наступні товари 

НАШІЙ ПРОДУКЦІЇ ДОВІРЯЮТЬ ТАКІ ВІДОМІ БРЕНДИ:

Торгова Група «ОПТОК» — швидке рішення задач по виробництву, монтажу та ремонту 
дверей, замків і фурнітури.

Це одна з перших компаній в Україні, яка успішно вийшла на ринок, почала 
активно розвиватись, а зараз є одним з лідерів у b2b-сегменті :

Більш ніж 10 років досвіду роботи у сфері виробництва дверей і 
фурнітури.

Більше 100 постійних корпоративних клієнтів.

Асортимент складів нараховує більше 2000 товарних позицій.

Практика компанії опирається на комплексний підхід до кожного окремого проекту. Крім дверей 
і фурнітури ми пропонуємо супутні товари та  послуги:

Швидка доставка Монтаж, заміна та ремонт Гарантійне та післягарантійне 
обслуговування

У співробітництві ми орієнтуємось на довгострокову перспективу, враховуючи
інтереси клієнтів, та їх персональні побажання. 
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* З повним переліком продукції ознайомтесь  у прайсі, який прикріплений до цього листа.

На наступній сторінці ви дізнаєтесь, чому із нами вигідно співпрацювати

lviv@optok.com.ua



Чому з Торговою Групою «ОПТОК»
зручно та вигідно співпрацювати?

З самого початку співпраці ви отримуєте якісний товар та сервіс. Компанія самостійно та успішно 
вирішує всі задачі будь-якої складності.

Ви телефонуєте і повідомляєте, що бажаєте отримати — ми виконуємо. Швидко, та у повному обсязі.

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ:
Гарантія на всю продукцію — від 1 року.

Гарантія на монтаж дверей — від 6 місяців.

Післягарантійне сервісне обслуговування.

Ви отримуєте знижку від 5% на перше замовлення.

Оплачуєте товар готівковим, або безготівковим розрахунком.

Можете зробити замовлення з відстрочкою платежу.

Як проходить співпраця?

1. Ви зв’язуєтесь з нами за вказаними нижче контактами

2. Визначаємо необхідний асортимент продукції

3. Ми виставляємо рахунок на узгодження

4. Далі визначаємо період оплати (якщо ви робите замовлення з відстрочкою платежу)

5. Вибираємо спосіб доставки товару (самовивіз, доставка на склад, одноразова доставка або
партіями)

6. Укладаємо договір про співпрацю

7. Збираємо та відправляємо вам товар

Після доставки товару по вашому бажанню ми самі встановлюємо двері, замки і фурнітуру.

Якщо в процесі користування виникне якась поломка, ми зробимо ремонт або замінимо зламаний 
товар на новий.

lviv@optok.com.ua

Зателефонуйте нам за номером +38 (032) 232-22-50 
— ми розповімо про додаткові вигоди співробітництва 
та проконсультуємо з будь-яких питань. 

Або напишіть на нашу поштову скриньку 
Lviv@optok.com.ua
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