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Vážení obchodní přátelé, 
  
    Vzhledem k blížícímu se konci roku , bychom Vás rádi upozornili na termíny poslední expedice 
a příjmu zakázek do výroby pro rok 2012 
 
 
Dodávky a výdej komponent pro výrobu dveří a doplňků se řídí následujícími termíny: 
Objednávky zaslané do 17.12.2012 do 14:00 hod budou expedovány ještě do 19.12.2012.  
Objednávky Zahraničí  zaslané do 14.12.2012 budou expedovány do 18.12.2012 
Objednávky zaslané po tomto datu budou expedovány v řádném termínu po 3.1.2013. 
 
Expedice Hotových výrobků z Výrobního závodu DĚČÍN 
    V tomto roce opět  nebyl stanoven STOP STAV, kdy bychom přestali přijímat zakázky do výroby.  
Expedice a příjem  objednávek hotových výrobků je:  
Poslední expedice hotových výrobků závoz z VZ Děčín je  čtvrtek  20.12.2012 
Příjem zakázek hotových výrobků je     čtvrtek  20.12.2012 
Zakázky přijaté k tomuto datu budou plynule vyrobeny po celozávodní vánoční dovolené průběžně od 
3.1.2013  
 
    Prosím počítejte s prodloužením termínu výroby a tím i expedice o 15 dnů ke 
STANDARDNÍMU TERMÍNU, přes Vánoční svátky. 
 
Ve dnech 21.12.2012 až 2.1.2013 včetně, bude výroba, sklad, expedice i příjem zakázek 
uzavřen. 
 Objednávky můžete posílat i během tohoto období na fax: 412 151 170 nebo na email 
objednavky@nabytekdelfi.cz , pro komponenty a doplňky na email: mtz@nabytekdelfi.cz , nebo přes 
e-shop na www.divendoor.cz  
 
    Pokud  budete plánovat objednávky hotových výrobků ještě na tento rok, prosím o zadání zakázek 
dle termínů výroby s dostatečným předstihem tak, aby termín možné expedice byl nejpozději 
20.12.2012. 
Prosím sledujete potvrzení objednávek s termíny expedice. 
 

Termíny poslední expedice pro rok 2012 
Konečný termín výdeje komponent a doplňků ze Skladu materiálu v DC je:    20.12.2012 do 14:00 hod 
Konečný termín výdeje hotových výrobků na expedici výr. závod Děčín je:     20.12.2012 do 14:00 hod 
    

Expedice pro běžná závozová místa, a TOP TRANS se řídí běžnými pravidly pro celý rok a budou 
ukončeny dnem 20.12.2012.  
  

Doufáme, že tato informace Vám usnadní korektní zadávání zakázek a objednávek do konce roku a  
zrušení STOP STAVU Vám zjednoduší plánování dodávek vašim klientům. 
  

Přejeme Vám klidný a hladký průběh předvánočního období ke kterému jak doufáme přispěje i 
průběžná výroba vámi zadaných zakázek. 
  
Vedení společnosti DELFI. spol. s r.o. 
Děčín 
 


