Lorenc Logistic, s.r.o.
Tyršova ulice
330 27 Vejprnice
CZ

V Manětíně 20.4.2020

Název hodnotící firmy: L.L.TRADE s.r.o.
Jméno a funkce hodnotitele: Martin Liška – jednatel společnosti

Odpovědi na otázky:
U firmy Lorenc Logistic s.r.o. využíváme přepravní služby : „F“ Fofr do 24 hod
„B“ Balíkovka do 24 hod.
„C“ Economy do 3dnů
„S“ Slovensko
Naše spolupráce probíhá na základě každodenních objednávek , které zpracováváme v systému
„Fofr“ a následně na zakázky nalepíme štítky s popisem zboží a číslem zakázky.
Během dne nás kontaktuje Vaše obchodní oddělení a domlouváme se na odvozu zakázek ,
popřípadě velikosti aut , aby byly naše požadavky splněny.
Na spolupráci velice oceňuji , ochotu spolupracovat a , pokud nastanou problémy, obratem je
řešit ke spokojenosti našich zákazníků.
Rád bych tímto chtěl vyzdvihnout a poděkovat za velice milý a profesionální přístup všech
pracovníků Lorenc Logistic( od vedení , obchodního úseku , řidičů , skladu) . Je to oproti
ostatním konkurenčním firmám obrovský rozdíl a jsem rád , že s Vámi můžeme spolupracovat.
Děkuji
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Lorenc Logistic, s.r.o.
Tyršova ulice
330 27 Vejprnice
CZ

SOUHLAS S POUŽITÍM REFERENCÍ
Tímto uděluji společnosti Lorenc Logistic,s.r.o. souhlas s použitím referencí a obrazových materiálů
na webových stránkách: www.lorenc-logistic.cz, na reklamních brožurách a k dalším reklamním
účelům a prezentaci firmy. Souhlas dávám na dobu neurčitou s tím, že ho mohu kdykoli písemně na
adresu firmy odvolat.

Jméno a příjmení: Martin Liška
Datum:

20.4.2020

Podpis:

Digitálně podepsal Martin Liška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-28041020,
o=L.L.TRADE s.r.o., ou=1, cn=Martin
Liška, sn=Liška, givenName=Martin,
serialNumber=P734976,
title=Jednatel
Datum: 2020.04.23 09:10:09 +02'00'
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