Brexit!
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naše plány!
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Po prosincových všeobecných volbách ve Velké Británii se prach trochu usadil a
věci se začaly vyjasňovat. Nyní jsme schopni objasnit kde v Adams Aviation
jsme a co máme zavedeno, abychom zajistili, že jsme schopni pokračovat ve
službách pro naše partnery napříč Evropou beze změny.

Příprava
Měli jsme vlastní specializovanou skupinu pro Brexit,
která intenzivně pracovala déle než 3 roky a
připravovala se na všechny události spojené s
Brexitem.
Je na místě říci, že tento proces byl něčím jako
horskou dráhou s různými politickými stranami, které se ve vládě střídaly. Zdá
se, že veškerá nejistota se dnes spojuje s otázkou, jak blízko bude mít UK k EU
od roku 2021. Všichni doufáme, že co nejblíže a bude zajištěno nepřetržité
podnikání tak dlouho, jak jen to bude možné.

V současné době: ŽÁDNÉ ZMĚNY!
Schválené přechodné období potrvá až do konce roku
2020, a proto nejsou nutné žádné okamžité změny.

Budoucnost
Od počátku roku 2021 doufáme, že
UK a EU budou společně jednat o
pokračování neomezeného přístupu
na jednotný trh EU. Jakmile skončí
přechodné období, nebo pokud se
před vypršením tohoto období
cokoliv nepříznivě změní, jsme
připraveni
použít
dceřinou
společnost uvnitř EU k dovozu zboží
do EU, celnímu odbavení, platbě
DPH a fakturaci tak, aby NEDOŠLO
k ŽÁDNÉMU zpoždění, ŽÁDNÉMU
zvýšení nákladů ani ŽÁDNÉ další byrokracii.
Naše nové spojení se společností Pattonair a jeho celosvětovou působností
nám v případě potřeby poskytuje další možnosti.
Ujišťujeme Vás, že bez ohledu na další vývoj událostí, budou naší nejvyšší
prioritou vždy služby, které poskytujeme našim obchodním partnerům a
vzájemná spolupráce byla co nejjednodušší a nejpříjemnější!

NÁŠ ZÁVAZEK
Dodání zboží od společnosti Adams Aviation nebude trvat déle a nebude stát ani o
cent více. Naše zboží nebude mít žádnou skrytou cenu navíc, jako vždy, bez ohledu
na Brexit.
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