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Va salut !!!! de curand, m-am mutat undeva la tara mai exact, Comuna Frumusani Judetul
calaras. La aproximativ 30 de minute de Bucuresti....

  

Aici in zona fiind la tara, sunt decat 2 magazine in apropiere... si in conditiile in care, 1 este o
bodega mica cu cateva lucrurii

  

iar celalalt este un mini market ceva de genul Shop&Go (ma refer ca si aranjament al
magazinului)

  

ma rog .. una peste alta, magazinele astea la ora 8 sunt inchise iar singurul magazin apropiat
mai este la doar 15 km distanta.. si ala fiind benzinarie! care acolo nu se gaseste paine si etc
daca ai dorii sa mananci si ai ramas acasa fara paine sau stiu eu ce..

  

Intr'o zi, sotia mea se duce la magazinul din coltul strazi cel mare... si intra in magazin. ii spune
frumos vanzatoarei care defapt e si patroana magazinului ea taie ea spanzura.. ii spune sa ii
dea de o anumita suma de banii Â o bucatica de caizer, dupa care a urmat intrebarea simpla
''Este proaspat? deoarece am un copil mic acasa care e foarte alergic''..

  

la care idioata din magazin raspunde pe un ton foarte rastit ''auzi tu crezi ca eu vand mancare
stricata? eu am marfa proaspata lasa ca va stiu eu pe voi astia din bucuresti care aveti impresia
ca sunteti voi cineva.''

  

la care sotia mea, pur si simplu a ramas socata si a plecat din magazin..

  

a 2a zi, intra iar in magazin si cere un anumit lucru . La care patroana incepe si vorbeste
aiurea.. si ii spune sotiei sa nu mai calce in magazin ca stie ea ca sotul ''adica eu'' a intrat odata
in magazin si ia stricat aparatul de cafea( eu ne fiind fumator sau consumator de cafea ) ei
pentru prima data decid sa ma duc si eu la magazinul respectiv sa vad despre ce e vorba si sa
discut cu patroana in cauza (ea fiind o persoana fara mentalitate si din spusele vecinilor foarte
rea de gura si sarita depe fix)
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nici bine nu ajung in magazin ca deja ma vede cu sotia in spate si isi da seama probabil ca am
venit sa discut cu ea...

  

la care incepe si jigneste, vorbeste foarte urat si ne tot gonea din magazin. din pricina asta,
mi'am dat seama cu cine am de aface...

  

din cate am observat magazinul acela este foarte mizer iar sotia avea pura dreptate cand a
intrebat de marfa daca e proaspata deoarece nu era in tocmai bine instalat...

  

trece 1 saptamana 2 / 1 luna.. la care o trimit pe sora mai mica sa ia ceva de la magazin ea ne
stiind povestea intra tocmai in magazinul respectiv fiind singurul mai aproape si deschis inca la
ora aia.. era 19:45... ei patroana o cunostea si idem a inceput sa vorbeasca gresit si vulgar si a
traso afara de mana...

  

Â 

  

ei acum chiar mam saturat si eu si vreau sa ma tin de ea sa vada ca nui frumos sa fie rea si are
de pierdut.

  

Acum intrebarea e : Ce ii pot face doamnei in sine? sunand sau reclamando la A.N.A.F ce pot
rezolva avand in vedere ca nu intot deauna da bon, si nici ok cu clientii nu este?! ce ii pot face?
e normal sa scoata din magazin clientul ??are dreptul asta, avand in vedere ca pe o raza de
10/15 km distanta nu mai e nici un alt magazin deschis inafara de benzinariile la care daca
respectivului ii este foame si nu are paine sau cartofii acasa asa ceva nu gaseste in
benzinarie... ??

  

astept cateva sfaturi va rog ! numele meu este Sumudica mihai iar numarul meu este
:0760141372 chiar nu imi comvine sa o mai las asa chiar daca razbunarea e arma prostului... in
momente de genul asta anumitor persoane le trebuie aplicata o lectie pentru a lua aminte si a
nu mai face aceeas greseala a 2a oara. E mai fiabil sa o filmez in timp ce ne da afara? si in timp
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ce nu da bon ... astept raspunsuri va rog.

  

Comuna frumusani

  

Judetul calaras

  

Strada viilor

  

Â 

  

Â 
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