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

Vážení obchodní přáte|é,

v souvjs|osti s b|íŽícím se koncem roku si Vás dovolujeme seznámit s provozem expedic a poskytováním s|UŽeb
spojených s pronájmem strojního zaříZení v tomto období.

1) Provoz expedice :

Dne 18.12.20í8 bUdoU Ve Všech Výrobních závodech spo|ečnosti LB Cemix. s'r'o' (Loděnice' cebín' studénka a NoVá
Ves nad LuŽnicí) probíhat INVENTURY' Z tohoto důVodu nebude moŽné expedovat pyt|ovaný a Volně |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 isk|ady' Poslední expediční den v roce 2018 bude 17.í2.2018.

Z důVodu ce|ozávodní dovo|ené, která začiná 20'12.2018 a končí 2.í.2019' budou v mezidobí Ve soo|ečnosti
LB Cemix, s'r'o. uzavřeny expedice Všech Výrobních záVodů'

Provoz expedice bUde zahájen 3.1.20í9'

2) Pronáiem a servis stroiního zařízení :

Ve dnech 22.í2.20'l8 až 1'1'2019 bude provoz v naší servisní soo|ečnosti ToNSTAV-SERVIcE s'r'o' zce|a zastaven
a nebudou prováděny Žádné servisní zásahy'

Do í 3.í2.2018 máte moŽnost objednat svoz strojn ího ZaříZení, pokud nebUdete ch IiI nezi 22 j22018 a 1 '1 '2019 stro]ni
zařizeni použiuat' Zádost (objednání) ke svozu (stažení) strojního zařizení ze staveb Zasí|ejte Výhradně na faxové čís|o
nebo e-mai|ovou adresu jednot|ivých záVodů:

Nová Ves nad Lužnicí - p' Machová - e.mai|: monika.machova@cemix.cz
Studénka a Čebín - p. Adamcová. e.mai|: oabrie|a.adamcova@cemix.cz
Loděnice - p. Svorcová - Íax: 311 674 286, . e.mai|: eva.svorcova@cemix.cz

V případě' Že nedojde do uvedeného termínu k objednání svozu' fakturace strojního zařízeni bude probíhat přes ce|é
obdobi pře|omU roku vyjma státních suáÍkŮ (24 '12'' 25.12,' 26'12'2018 a 1.1.2019)'

Závozy strojního zařízení budou V roce 2019 rea|izovány od 2.í.20í9 s tím, že závoz v termínu 2'-4'1 '2019 musi bý't

objednán na výše uvedených e-mailových adresách do 17 '12'2018'

Děkujeme za pozornost Věnovanou tomuto sdělení a přejeme Vám příjemné proŽití Vánočnich svátků a št'astný noý rok
2019.

S přáte|ským pozdravem
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