
Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti s karanténními opatřeními vyhlášenými vládou České republiky 
bychom vás rádi informovali o fungování společnosti Elektroline a.s. během 
platnosti těchto opatření:

• Objednávání materiálu funguje bez omezení (e-shop, e-mail, telefon, 
fax).

• Dopravu a/nebo vyzvednutí materiálu budeme řešit individuálně 
případ od případu; předpokládáme však normální fungování 
přepravních společností. Budete kontaktováni našimi pracovníky 
logistiky nebo je můžete kontaktovat sami.

• Ostatní činnosti (montáže, supervize, servisní činnost, školení, 
apod.) budou probíhat v maximální míře, jakou dovolí podmínky 
karanténních opatření. Vše budeme co nejoperativněji řešit případ od 
případu, naši zaměstnanci Vás budou kontaktovat a situaci společně 
s Vámi komunikovat, případně sami neváhejte obrátit se na našeho 
pracovníka, se kterým jste zvyklí jednat.

Chceme Vás ujistit, že je v zájmu nás všech abychom maximální možnou měrou 
zajistili fungování našich služeb a telefonicky jsme plně k dispozici.

Děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme Vám i sobě, aby nás současná 
situace v negativním smyslu zasáhla co nejméně.
S pozdravem,

Představenstvo společnosti
Telefon:          +420 284 021 111
Fax:                 +420 284 021 119
e-mail:            info@elektroline.cz
http://www.elektroline.cz

Dear business partners,

We would like to inform you that the Government of the Czech Republic has taken 
strong measures against the spread of the Covid-19 disease, consisting in a ban on Czech 
citizens to travel abroad as well as a ban on foreigners to enter territory of the Czech 
Republic, followed by announcing of quarantine measures limiting movement of Czech 
citizens just to travelling to work, buying food or doctor visit. Those measures are valid 
from 16th of March 2020, 0:00.

In relation to those measures, Elektroline is supposed to work as follows:

• Ordering of material works without restrictions (e-shop, e-mail, telephone, 
fax).

• Transport and / or collection of material will be handled on a case by case 
basis; however, we assume normal functioning of the transport companies. 
You will be contacted by our workers or you may contact our employee who 
you are used to dealing with, or our logistics staff.

• Other activities (assembly, supervision, service activities, training, business 
trips, etc.) will be limited, since any travelling of our staff abroad is not 
possible. We will deal with everything on a case-by-case basis, some activities 
may be carried out by using of electronic means of communication. We will 
contact you to manage all related topics. You may also contact our employee 
who you are used to dealing with, whenever you need.

The measures are supposed to be valid at least till 24th of March 2020, 6:00 am. Anyway 
we are at your disposal by phone any time.

Thank you very much for understanding, cooperation and Good Luck for all of us.

Kind regards,
Board of Directors
Phone:            +420 284 021 111
Fax:                 +420 284 021 119
e-mail:            info@elektroline.cz
http://www.elektroline.cz


