Czas poinformować Cię o naszych
planach!
Wydanie 2 - Styczeń 2020

Po grudniowych wyborach powszechnych w Wielkiej Brtytanii, kurz opadł, a
sprawy mają się nieco jaśniej. Jesteśmy teraz w stanie wyjaśnic, gdzie my jako
Adams Aviation jesteśmy i jakie mamy plany aby zapewnić, że jesteśmy
gotowi i możemy nadal współpracowac z naszymi partnerami w całej Europie
bez zakłóceń.

Przygotowania
Mieliśmy specjalną wewnętrzną grupę zadaniową ds.
Brexitu, która ciężko pracuje od ponad 3 lat,
przygotowując się na wszystkie ewentualności.
Można śmiało powiedzieć, że proces ten był czymś w
rodzaju jazdą na kolejce górskiej, w którym różne grupy
polityczne zdawały się mieć przewagę w różnych momentach. Obecnie wydaje
się, że większość niepewności dotyczy tego, jak bliski może być stosunek
Wielkiej Brytanii z UE od 2021 r. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie tak bliski,
jak to tylko możliwe, mamy plany mające na celu zapewnienie nieprzerwanej
działalności, zarówno natychmiast, jak i tak długo, jak to konieczne.

W tej sytuacji: NIC SIĘ NIE ZMIENIA!
Zatwierdzony okres przejściowy prowadzi nas do końca 2020
r., Więc żadne natychmiastowe zmiany nie są konieczne

Idąc naprzód
Od 2021 r., mamy nadzieję, że
Wielka Brytania i UE wynegocjują
do tego czasu dalszy nieograniczony
dostęp do jednolitego rynku UE. Po
upływie okresu przejściowego lub
jeśli z jakiegokolwiek powodu nie
wejdzie on w życie, będziemy
korzystać z filii na kontynencie w
celu importu do UE, odprawy celnej,
zapłaty podatku VAT od importu, a
następnie
wystawienia
faktury
naszym klientom, abyście Państwo
NIE doświadczyli ŻADNYCH opóźnień, ŻADNEGO wzrostu kosztów ani
ŻADNEJ dodatkowej biurokracji.
Nasz nowy link z Pattonair, dzięki swojej obecności na całym świecie, daje nam
także dodatkowe możliwości, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Zapewniamy, że bez względu na to, co się stanie, naszym celem i najwyższym
priorytetem zawsze będzie usługa, którą świadczymy wszystkim naszym
partnerom biznesowym, aby Twoje interakcje z nami były jak najłatwiejsze i
przyjemne!

Nasze zaangażowanie
Twoje dostawy z Adams Aviation nie potrwają ani chwili dłużej ani nie
będą kosztowac centa więcej. Nasze dostawy nadal nie będą miały
żadnych ukrytych opłat, jak zawsze, niezależnie od Brexitu.
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