
MEDILINE KÖLTÖZÉS – GYIK (VEVŐK, BESZÁLLÍTÓK) 

 

Kereskedő vásárlók 

Milyen változást jelent az új raktár kereskedő vásárlóink kiszolgálásában? 

Az új raktárnak köszönhetően még magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni nagykereskedelmi 

vevőinket. Ezen belül a legfontosabb, hogy a megrendelt áruk összekészítése a korábbinál jóval 

gyorsabb és gördülékenyebb lesz, ami lehetővé teszi a megrendelések gyorsabb teljesítését. 

 

Milyen változást hoz az új áruház kereskedő vásárlóink kiszolgálásában? 

Új áruházunkban, a MediLine EXTRA áruházban színvonalas körülmények között tekintheti meg 

teljes és megszokott árukínálatunkat, és vásárolhat. Mivel a megrendelt áruk összekészítése 

többé nem az áruház területén zajlik, így az áruház teljes egészében vevőink kényelmes 

vásárlását szolgálja.  

 

Milyen változást jelent a költözés a kapcsolattartás szempontjából kereskedő vásárlóink számára? 

Vevőszolgálatunk a MediLine EXTRA áruházba költözik, e-mailes és telefonos elérhetőségei 

változatlanok maradnak. Kiállított számláinkon 2022. augusztus 1-jétől kezdve új számlázási 

címünk (1135 Budapest, Jász utca 25/b) szerepel.  

 

 

Egyéni vásárlók 

Milyen változást hoz az új áruház egyéni vevőink kiszolgálásában? 

Új áruházunkban, a MediLine EXTRA áruházban színvonalas körülmények között tekintheti meg 

teljes és megszokott árukínálatunkat, és vásárolhat. Mivel a viszonteladó vásárlóink 

megrendeléseinek összekészítése többé nem az áruház területén zajlik, így az áruház teljes 

egészében vevőink kényelmes vásárlását szolgálja. 

 

 

Beszállító partnerek 

Milyen változást jelent az új raktár az árubeszállításban? 

Az új raktárnak köszönhetően még magasabb színvonalon tudjuk fogadni beszállító 

partnereinket. Ezen belül a legfontosabb változások, hogy 

• a főútvonal melletti elhelyezkedésnek köszönhetően új raktárunk könnyebben 

megközelíthető; 

• a raktár közvetlen környezetében a tágasabb közlekedési útvonalaknak köszönhetően 

a be- és kihajtás zökkenőmentesebb (akár kamionnal is); 



• az új raktár kialakításának köszönhetően az áruk átadása és átvétele fedett helyen 

történik; 

• a több és tágasabb parkolóhely könnyebb lerakodást tesz lehetővé. 

 

Milyen változást jelent a költözés a kapcsolattartás szempontjából beszállító partnereink számára? 

Fontos változás, hogy a kapcsolattartó irodáink (a beszerzési és a pénzügyi csoport) a logisztikai 

központunktól eltérő helyszínen, 2022 augusztusától már új székhelyünkön található.  Kérjük, 

ügyeljen arra, hogy a kiállított számlákon 2022. augusztus 1-jétől kezdve új számlázási 

címünket (1135 Budapest, Jász utca 25/b) tüntesse fel! Egyéb elérhetőségeink (e-mail címek, 

telefonszámok) természetesen változatlanok maradnak. 


