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Ważna informacja  

My, w Adams, mamy kilka ekscytujących wiadomości, którymi 
chcielibyśmy się podzielić… 

 

Naszym domem przez ostatnią dekadę było Mercury House w New Addington, ale już wkrótce 

przeniesiemy się na 2 Kelvin Lane, Newton Rd, Crawley RH10 9TY w pobliżu Lotniska 

Gatwick, z którego będziemy nadal oferować ten sam doskonały poziom usług, do jakiego 
przywykliście… lub, jeśli to możliwe, nawet lepszy! 

 

Planujemy przenieść się w drugi weekend grudnia, aby zminimalizować 

przestoje i wszelkie niedogodności. Ta data może być przesunięta z powodu 

drugiego lockdownu, ale poniforumjemy Was gdy zbliżamy się do tej daty. Należy 

pamiętać, że z możliwym wyjątkiem bardzo pilnego AOG, czy to w drugim 

tygodniu grudnia zgodnie z planem, czy inny weekend, nie będziemy w stanie 

wysłać paczek w dany piątek, ponieważ będziemy się koncentrować na fizycznym 

przygotowaniu i wysyłce naszych zapasów do nowego magazynu. Jeśli możecie 

Panstwo złożyć zamówienie z wyprzedzeniem, aby uniknąć wysylki w dany 
piątek, bylibyśmy bardzo wdzięczni. 

W tym roku, Covid-19 jest ważnym czynnikiem. W odpowiedzi na pierwszy lockdown w 

marcu zainwestowaliśmy w nową wirtualną prywatną sieć i wideokonferencje Microsoft 

Teams, co oznacza, że mamy teraz wieksza elastyczność w obsłudze, komunikowaniu 

się i zaspokajaniu Panstwa potrzeb z dowolnego miejsca, w którym możemy uzyskać 

połączenie internetowe. Pomimo wyzwań, jakie stawia Covid, zapewniamy, że jesteśmy 
dobrze przygotowani, aby zdalnie spełniać i przekraczać Panstwa potrzeby. 

Innym godnym uwagi wydarzeniem na horyzoncie jest oczywiście  

Brexit. Jak wiecie Panstwo, naszym planem jest utrzymanie  

naszego magazynu w Wielkiej Brytanii i obsługa potrzeb  

naszych europejskich klientów za pośrednictwem spółki  

zależnej w UE. Jeśli mieszkacie Panstwo w UE, Panskie towary  

zostaną wysłane za pomocą UPS WorldEase. Panskie zamówienie zostanie wysłane 

bezpośrednio do panstwa, aby nie było żadnych opóźnień. Panska cena będzie ceną 

podaną bez dodatkowych opłat za cło, odprawę celną itp. Nasza niemiecka spółka zależna 

zajmie się odprawą celną i załatwi wszelkie dokumenty w UE. Faktura, którą Panstwo 

otrzymacie, będzie pochodzić od niemieckiej spółki zależnej, a nie od Adams UK. Jeśli 

mieszkacie Panstwo poza granica Niemc, zastosowane zostanie wewnątrzwspólnotowe 

rozliczenie podatku VAT. Jeśli przebywacie Panstwo w Niemczech, zostanie naliczony niemiecki 
podatek VAT. 

 

Prosze dac nam znać, jeśli uważacie Panstwo, że ten plan będzie wymagał zmian na 

Panstwa końcu. Czy na przykład będziecie Panstwo musieli formalnie złożyć zamówienie w 

niemieckiej spółce zależnej, a nie u nas w Wielkiej Brytanii? Czy Panski system jakości 
wymaga formalnego zatwierdzenia niemieckiej filii jako dostawcy? 

Jeśli macie Panstwo jakieś pytania, prosze nie wahac się zapytać! 


