
vy§okozdvižné vozíky
stavební stroje

Y ážení obchodní pa rtneři,

chtěli bychom Vám oznámit, že po zjištění závažných skutečností jsme se s okarnžitou platností dohodli

s lng. Janem Švarcem, o ukončeníjeho pracovní pozice ředitele servisu, a na jeho odchodu z naší

společnosti a ukončení veškeré spolupráce.

Do pozice vedoucího servisu byli nově jmenováni pan Ricardo Claro a pan Jakub Mészáros, kteří jsou jako

dlouholetí zaměstnanci detailně seznámeni s chodem naší společnosti a splňují veškeré předpoklady pro

výkon této funkce, a to jak svými technickými znalostmi, tak i obchodními dovednostmi.

Obracejte se prosím s důvěrou se svými požadavky na výše jmenované pány, kteří vám rádi zajistí jak servis

vašich vysokozdvižných vozíků, tak i případné dodávky náhradních dílů, pneumatik a dalšího příslušenství

k vašim strojům. Rádi vám pomohou i ve věci konzultací a oprav vaší manipulační techniky. Věříme, že Vaše

očekávání budou beze zbytku naplněna.

Dále jsme bohužel nuceni reagovat na některé šířící se zvěsti a nepravdy. Ty jsou zdrojem dotazů

některých zVás, tj. zda zvažujeme ukončení naší činnosti či dokonce, že se potýkáme s finančními potížemi

čijsme blízko úpadku.

Na všechny tyto fámy a provokace ve snaze naši společnost z nám neznámých důvodů očernit, sdělujeme,

že tyto ,,zaručené" informace se nezakládají na pravdě a musíme se proti nim tedy důrazně ohradit.

DW Forklift s.r.o. byla založena již v roce L994. Jejím hlavním předmětem činnosti byl nákup, prodej a

servis vysokozdvižných vozíků. V průběhu let jsme přibrali ještě některé jiné předměty činnosti a můžeme

Vás ujistit, že v žádném případě nebudeme zužovat rozsah předmětu činnosti či činnost dokonce

ukončovat.

Na našem trhu jsme již 28let a naše ekonomické výsledky jsou stabilní. Zaměstnáváme stálý kádr našich

pracovníků , z nichž někteří jsou u nás od dob vzniku společnosti.

Jsme tradiční firma a spolehlirni a solventní obchodní partner, který beze zbytku vždy dostojí všem svým

závazkům a který hodlá na trhu setrvat a dál se rozvíjet.

Věříme, že na našich dobrých obchodních vztazích se nic nemění a že vzájemnou důvěru a dosavadní
pozitivní vzájemné zkušenosti neohrozí nekalé praktlky neseriózních osob, jež šířením lží a pomlouvačných

tlv. ,,zaručených" informací mají za cíl poškodit naši společnost. DW Forklift s.r.o. a narušit vzájemnou

důvěru.

Na závěr Vás ubezpečujeme, že jsme stále zde a jsme připraveni i nadále nabídnout vám servisní služby a

obchodní spolupráci.
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Na nás se můžete spolehnout.

Těšíme se dalšíspolupráci s Vámi

kontdktv ng výše zmíněné osobv:

p. Ricardo Claro

mob: 602 274 B02

e-mail: clqp@dwforklift.cz

p. Jakub Mészáros

mob: 606 626 81"L

e-mai l : sqlvis@dwforkl ift,cz

S pozdravem

V Praze dne 9.8.2022

lng. Milan Janošík
jednatelspolečnosti

§w sóffi§Lt§§ s*r.*,
W Forklift s.r.§rojírenská 260, 15§ ?1 pmitp s -XliĚ{n

W-m§lnfracore

2

DW Forklift s. r.o.
Stro.jírenská 260114,155 21 Praha 5.Zličín.

zapsána v OR vedenérn u MS v Praze. odd.C.vložka32126
'T el.,. 25'7 950 8 l 4, ( l ó, l 8 ), rl,rvrr .drr tbl§ íi"cz

IČ: 624 16 12íJ ^ DIČ: CZ62416120
Bankovní spojení: KB Praha 5, č.ú.:27-6607130207 l aI00


