
Åbningstider i forbindelse med Corona-restriktioner 
 
Regeringen har besluttet, at butikker foreløbig skal holde lukket til og med den 17. januar 2021.  
 
Vi kan dog stadig hjælpe vores kunder som beskrevet nedenfor: 
 
ERHVERSKUNDER 
Comnuit må godt handle med erhvervskunder som normalt ifølge gældende regler om B2B-handel. 
Derfor vil Comnuit være åben for alle erhvervskunder fra og med den 4. januar 2021.*  
Ring venligst og aftal tid på 72170312 hvis du har behov for at møde personligt op hos Comnuit. 
 
PRIVATE 
Du kan stadig købe vores produkter og service selvom butikken er lukket for normal handel med private. 
 
Som privatkunde må du ikke komme ind i butikken, men det er stadig muligt at afhente produkter fra vores 
forretning, hvis du bestiller og betaler hjemmefra.  
 
Da vi ikke har en egentlig webshop, kan det foregå som følger:  
 

- Du ringer til os på 72170312 eller skriver en mail til info@comnuit.dk og bestiller de 
produkter du ønsker at købe 

- Når Comnuit har produkterne klar, kontakter vi dig enten ved telefonopkald eller ved at 
sende dig en faktura per mail. 

- Når vi har registreret at du har betalt for produkterne – enten via Mobilepay nr.: 87453 
eller ved  
bankoverførsel til Reg.nr: 4440 Kontonr.: 0010548578 - kan du komme og få udleveret 
dine varer ved butiksdøren. 

- Ved reparation af dine IT-produkter, vil du kunne indlevere dem ved butiksdøren og 
betaling og afhentning skal foregå  
på samme måde som beskrevet ovenfor. 

Bemærk: 
- Alle IT-produkter, som indleveres til reparation, vil blive grundigt aftørret med sprit 

inden de udleveres til dig igen. 
 

Ovenstående gør naturligvis tingene lidt mere besværlige for os alle, men vi vil gøre os umage for at det 
hele skal forløbe så godt som muligt, så vi stadig vil kunne give dig en god service indtil vi igen får normale 
tilstande. 
 
Med venlig hilsen 

 
*Åbningstider: mandag – fredag kl. 10.00-18:00 
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