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Důležité oznámení 

My, v Adamsu, máme několik důležitých zpráv, o které bychom se chtěli 

podělit ... 

 

Naším domovem v posledním desetiletí byl Mercury House v New Addingtonu, ale velmi 

brzy se přesuneme na 2 Kelvin Lane, Newton Rd, Crawley RH10 9TY, poblíž 

Letiště Gatwick, odkud budeme i nadále nabízet stejně vynikající úroveň služeb, na jaké 
jste zvyklí ... nebo, pokud je to možné, ještě lepší! 

 

Naším plánem je přesunout se druhý víkend v prosinci, abychom 

minimalizovali prostoje a případné nepříjemnosti. Toto datum se možná bude 

muset posunout kvůli druhému lockdownu, ale budeme vás informovat, až se 

přiblížíme termínu přesunu. Berte prosím na vědomí, že s výjimkou velmi 

urgentního AOG, ať už je to druhý prosincový týden podle plánu nebo jiný 

víkend, nebudeme moci odeslat objednávky v pátek, protože se soustředíme na 

přesun našich zásob do nového skladu. Pokud můžete zaslat objednávky 

předem, abyste se vyhnuli pátku, byli bychom velmi vděční. 

Stejně jako v letošním roce je Covid-19 důležitým faktorem. V reakci na první lockdown 

v březnu jsme investovali do nové virtuální privátní sítě a videokonferencí Microsoft 

Teams, což znamená, že nyní jsme flexibilní pro provoz, komunikaci a poskytování 

služeb Vašim potřebám odkudkoli, kde můžeme získat připojení k internetu. Navzdory 

výzvám, které Covid představuje, si můžete být jisti, že máme dobrou pozici, 
abychom mohli vzdáleně řešit Vaše požadavky. 

Další významnou událostí na obzoru je samozřejmě Brexit. Naším  

plánem je, jak víte, provoz našeho skladu ve Velké Británii, ale  

vyřizování požadavků našich evropských zákazníků  

prostřednictvím dceřiné společnosti v EU. Pokud sídlíte v EU, 

bude vaše zboží odesláno pomocí produktu UPS WorldEase. Vaše  

objednávka bude směřovat přímo k vám, aby nedošlo ke zpoždění. Vaše cena 

bude bez dalších poplatků za clo, celní odbavení atd. Naše německá dceřiná 

společnost proclí a vyřídí veškeré doklady v EU. Faktura, kterou obdržíte, bude spíše od 

německé dceřiné společnosti než od společnosti Adams UK. Pokud sídlíte mimo Německo, 

bude použito DPH uvnitř Společenství. Pokud sídlíte v Německu, bude Vám účtována 
německá DPH. 

 

Pokud si myslíte, že tento plán bude vyžadovat jakékoli změny, dejte nám 

prosím vědět. Budete například muset formálně zadat objednávku u německé dceřiné 

společnosti, spíše než u nás ve Velké Británii? Vyžaduje Váš systém řízení kvality formální 
schválení německé dceřiné společnosti jako dodavatele? 

Pokud máte k výše uvedenému jakékoliv dotazy, neváhejte 
nás kontaktovat! 


