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Preventivní opatření společnosti UO TEX,s.r.o.

Vážení zákazníci, 
v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 14. 3. 2020 a ze dne 15. 3. 2020, si Vás dovolujeme informovat o 
aktuálních opatřeních, týkajících se prodeje �rmy UO TEX, s.r.o.
Obchodní společnost UO TEX, s.r.o. nadále uskutečňuje a provádí velkoobchodní prodej i nákup zboží, 
které má ve svém sortimentu.

Společnost   funguje v obchodním rozsahu, ve stanovené  pracovní době ve všedních dnech od 7:00 do 
14:00. Naše společnost přijala opatření v souladu s Usneseními vlády ČR a Nařízeními vlády ČR taková, 
abychom minimalizovali ohrožení zdraví zákazníků, stejně jako zaměstnanců naší společnosti. Vzhledem 
k těmto doporučením vlády ČR jsme nařídili celozávodní dovolenou a výroba funguje v omezeném 
provozu do odvolání. 

Preferujeme obchodní jednání pouze v telekomunikační nebo elektronické formě prostřednictvím mailo-
vé adresy obchod@uotex.cz, objednavky@uotex.cz a mailových adres obchodních zástupců společnosti 
UO TEX. 

Veškeré osobní  jednání  v rámci prevence rušíme!

Maloobchodní prodej je možný pouze prostřednictvím vzdálených prostředků komunikace (eshop, 
telefon, email), samotná platba za zboží v maloobchodu je možná pouze bezhotovostně. 
Maloobchodní prodej s osobním odběrem je u nás pozastaven. 
Můžete nyní využít jeden z našich eshopu – www.wynyard-shop.cz a www.proluzkoviny.cz

 V rámci prevence a ochrany dopravních společností musíme upřednostnit bezhotovostní platby formou 
zálohových faktur. Vaše objednávka bude přijata a po kontrole skladového množství zboží obchodním 
zástupcem Vás budeme do 12hodin  od přijetí objednávky  kontaktovat o dostupnosti a době dodání 
zboží/výrobků. Faktura se splatností (zálohová) Vám bude zaslána s potvrzením objednávky a po uhrazení 
Vám bude zboží odesláno na uvedenou adresu dopravní společností.

Nakládky a vykládky pro odběratele probíhají u nás nyní striktně po předchozí domluvě s obchodním 
zástupcem a vedoucím daného úseku. Řidiči, kteří vjíždí do areálu za účelem nakládky a vykládky, budou 
před vstupem do areálu vyzváni k předložení objednávky nebo dodacího listu. Obchodní zástupce, či 
pověřený skladník, převezme objednávku a kamion bude vpuštěn do areálu (odplachtovaný). Všichni 
řidiči musí zůstat v autě! Do areálu společnosti UO TEX, s.r.o. budou vpuštěny pouze řádně objednaní a 
předem ohlášení dopravci.

Preventivní opatření platí do odvolání 

Aktuální informace najdete vždy na našich internetových stránkách www.uotex.cz

 V Ústí nad Orlicí  dne 16. 3. 2020


