V Loděnici 11.11.2020

Věc: INVENTURY a provoz v období Vánoc a přelomu roku
Vážení obchodní přátelé,
v souvislosti s blížícím se koncem roku si Vás dovolujeme seznámit s provozem expedic a poskytováním služeb spojených s pronájmem
strojního zařízení v tomto období.
1) Inventury:
Dne 30.11.2020 budou ve všech výrobních závodech společnosti LB Cemix, s.r.o. (Loděnice, Čebín, Studénka, Nová Ves nad Lužnicí a
České Budějovice) probíhat INVENTURY. Z tohoto důvodu nebude možné expedovat pytlovaný a volně ložený materiál a veškeré
doplňkové zboží k zateplovacím systémům. Žádáme Vás proto, abyste si v dostatečném předstihu objednali potřebné množství materiálu
na stavby i sklady.
2) Provoz expedice v období Vánoc a přelomu roku:
Z důvodu celozávodní dovolené, která začíná 23.12.2020 a končí 3.1.2021, budou v mezidobí ve společnosti LB Cemix, s.r.o. uzavřeny
expedice všech výrobních závodů.
Poslední expediční den v roce 2020 bude 22.12.2020.
Provoz expedice bude zahájen 4.1.2021.
3) Pronájem a servis strojního zařízení :
Ve dnech 21.12.2020 až 1.1.2021 bude provoz v servisní společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. zcela zastaven a nebudou prováděny
žádné servisní zásahy.
Do 16.12.2020 máte možnost objednat svoz strojního zařízení, pokud nebudete chtít mezi 21.12.2020 a 1.1.2021 strojní zařízení používat.
Žádost (objednání) ke svozu (stažení) strojního zařízení ze staveb zasílejte výhradně na e-mailovou adresu jednotlivých závodů:
Nová Ves nad Lužnicí – p. Machová – e-mail: monika.machova@cemix.cz
Studénka a Čebín – p. Adamcová - e-mail: gabriela.adamcova@cemix.cz
Loděnice – p. Švorcová - e-mail: eva.svorcova@cemix.cz
V případě, že nedojde do uvedeného termínu k objednání svozu, fakturace strojního zařízení bude probíhat přes celé období přelomu roku
vyjma státních svátků (24.12., 25.12., 26.12.2020 a 1.1.2021).
Závozy strojního zařízení budou v roce 2021 realizovány od 4.1.2021 s tím, že závoz v termínu 4.-5.1.2021 musí být objednán na výše
uvedených e-mailových adresách do 18.12.2020.
Děkujeme za pozornost věnovanou tomuto sdělení a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021.
S přátelským pozdravem
Radek Novotný
obchodní ředitel
LB Cemix, s.r.o.

