
Věc: |NVENTURY a provoz v období Vánoc a pře|omu roku

VáŽení obchodní přáte|é,

v souvis|osti s b|íŽícím se koncem roku si Vás dovo|ujeme seznámit s provozem expedic a poskytováním služeb spo]ených s pronájmem

strojnÍho zařízeni V tomto období'

í)|nventurv:

Dne 1.,l2.2022 budou ve Všech Výrobních závodech spo|ečnosti LB Cemix' s.r'o' (Loděnice. Čebín. StUdénka. Nová Ves nad LuŽnicí a
České Budějovice) probíhat INVENTURY. Z tohoto důvodu nebude moŽné expedovat pyt|ovaný a vo|ně |oŽený materiá| a veškeré
dop|ňkové zboŽí k Zatep|ovacím systémům. Žádáme Vás proto' abyste si v dostatečném předstihu objedna|i potřebné mnoŽství materiá|u
na stavby i sklady.

2) Provoz expedice v obdobíVánoc a pře|omu roku:

Z důvodu ce|ozávodní dovo|ené, která Začíná 23'12'2022 a končí 1.1.2023' budou v meztdobí Ve spo|ečnosti LB Cemix' s.r'o' uzavřeny
expedice všech výrobních ZáVodŮ'

Pos|ednÍ expedičníden v ťoce 2022 blde 22'12'2022'

ProVoZ exDed ice bud e zaháien 2,1 '2023 '

3) Pronáiem a servis stroiního zařízení :

Do 16.12'2022 máIe možnost obiednat svoz strojního zařízení, pokud nebudete chtitnezi 23'122022 a,1 .1 .2023 strojní zařízení použiVat'

Žádost (objednání) ke svozu (staŽeni) strojniho zařízení ze staveb zasí|ejte Výhradně na e-mailovou adresu: servis(acemix'cZ

Na této e.mai|ové adrese Vám bude zároveň Doskvtnuta i informace oh|edně obiednaného svozu a násIedného závozu stroiního
zařízení zapůičeného spo|ečností PRo.DOMA. SE

V případě, Že nedojde do uvedeného termínU k objednání svozu, fakturace stro]niho zařízení bude probihat přes ce|é období pře|omu roku

Vyjma státních svátků (24',12', 25'12,' 26J22022 a 1'1'2023)'

ve dnech23'12'2022 až 1,1,2023 bude provoz v servisní spo|ečnosti PRO.Do|VA, SE zcela zastaven a nebudou prováděny Žádné servisní
zasany.

Závory strojního ZaříZení budou v roce 2023 rea|izovány od 2'1,2023 s tím, Že závoz v termínu 2'-3'1'2023 musí biit objednán na výše
UVedené e.mal|oVé adrese do 20'12,2022,

Děkujeme za pozornost věnovanou tomuto sdělení a přeJeme Vám přijemné prožiti Vánočních svátků a št'astný nový rok 2023'
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