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Dobrý den,

Společnost Leitz - nástroje s,r.o. je 100% dceřinou společností koncerriu Leitz - největšího světového výrobce
nástrojů pro strojníobráběnídřeva, materiálů na bázi dřeva, plastů a neželezných kovů.
Nástroje Leitz se začaly dodávat do bývalého Československa od roku L968 přes podnik zahraničního
obchodu a ihned sidíky své vysoké kvalitě a dlouhé životnostizískaly respekt a uznáníu odborné veřejnosti.
Po změně společenských poměrů V roce 1989 byly nástroje Leitz dodávány přes obchodnífirmy FATI, FAWI a
konsignační sklad v Rousínově. V roce 1993 na základě rozhodnutí vedení koncernu Leitz byla v české republice
založena samostatná dceřiná společnost Leitz - nástroje s.r.o,,která zahájila svojičinnost od 1'1.1994'
od té doby byly v České republice postupně vybudováný čtyři Leitz -servisnístřediska pro ostřenía údržbu
veškerých nástrojů pro obrábění dřeva:

- 1994 Leitz servisnístředisko Praha
- 1996 Leitz servisnístředisko Brno
- L997 Leitz servisní středisko Prachatice
- L999 Leitz servisnístředisko Hradec Králové 

:

V rámcizajištěníkvalitních služeb poskytujeme zákazníkům svoz nástrojů do našich servisních středisek podle
regioná ln ího rozdělení.

od roku 2010 jsme začati spolupracovat s firmou Tango, spot. s r.o., kdy jsme u našich vozů VW Cady zavedli
systém Lokátory.cz

Tento systém používáme pro sledování našísvozové služby, která má v současné době 9 vozů. Díky systému
Lokátory.cz se nám podařilo zefektivnit jednotlivé trasy svozové služby a zpřehlednit náklady na tyto jízdy. Tímto se i

snížily náklady na pohonné hmoty.
Díky on _ l|ne sledovánía dostupnosti na internetu majívedoucí našich středisek lepší přehled o poloze jejich vozů a
mohou operativně řešit přání našich zákazníků.

Z těchto důvodů a také pro vždy vstřícné a příjemné jednání mohu firmu Tango, spol. s r.o., a jejich systém
Lokátory.cz doporučit.

S pozdravem

Radek Bašný
servisnítechnik


