
 
 

 

 

 
 
Szanowni Klienci, 
 

Pragniemy poinformować, że Geis PL Sp. z o.o. aktywnie reaguje na obecną sytuację rynkową. Naszym 
celem jest zabezpieczenie serwisu dla Państwa przy jednoczesnych, wielokierunkowych działaniach 
prewencyjnych związanych z wirusem SARS-CoV-2. Poniżej bieżąca informacja dotycząca naszych serwisów, 
prosimy o wyrozumiałość oraz bieżący kontakt z przedstawicielami Geis PL, ponieważ sytuacja dynamicznie 
ewoluuje. 
 
Produkt krajowy drobnicowy: 
 

Uprzejmie informujemy, że nasza krajowa sieć drobnicowa obecnie, realizuje wszystkie przesyłki  
w trybie standardowym. Prosimy wszystkich Zleceniodawców o weryfikację odbiorców przed nadaniem 
przesyłki. Nadawane powinny być tylko te przesyłki, których odbiorcy pracują. Jednocześnie informujemy, że 
przesyłki, które na skutek ograniczeń od nas niezależnych nie mają możliwości dostawy, będą odsyłane do 
nadawcy na jego koszt. Zachęcamy do ograniczania wysyłek z usługą pobrania gotówki (COD).  
Dokładamy wszelkich starań, ażeby jakość i dostępność serwisu była na najwyższym poziomie, jednocześnie 
informujemy o możliwości opóźnień. 
 
Produkt międzynarodowy drobnicowy: 
 

Uprzejmie informujemy, że nasz serwis międzynarodowy funkcjonuje według standardowego rozkładu 
połączeń, lecz jednocześnie jesteśmy ograniczeni przez wprowadzone kontrole na granicach oraz 
rozporządzenia specjalne w krajach docelowych. Sytuacja na granicach jest bardzo wymagająca, dlatego nasze 
linie mogą wyjeżdżać z opóźnieniem. Jednocześnie z godziny na godzinę dochodzą do nas nowe informacje  
o urzędowych ograniczeniach, tj. zamykaniu rynków detalicznych, na ten moment wiemy o zamknięciu 
rynków: Włoch (rynek wyłączony całkowicie), Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Hiszpanii. Wymiana 
towarowa występuje jedynie miedzy firmami, dystrybutorami, rynkiem przemysłowym, spożywczym, 
farmaceutycznym. 
 

Grupa Geis prosi o bieżącą weryfikację sytuacji rynkowej kraju eksportu, szczególnie z odbiorcami.  
Prosimy o  nadawanie przesyłek jedynie do odbiorców pracujących oraz gotowych do przyjęcia towaru. 
Jednocześnie informujemy, że przesyłki, które na skutek ograniczeń wprowadzonych w poszczególnych 
krajach nie mają możliwości dostawy, będą odsyłane do nadawcy na jego koszt.  
Nasz zespół międzynarodowy intensywnie pracuje nad bieżącym rozwiązywaniem wszystkich kwestii, 
dziękujemy za Państwa zrozumienie.  

Szanowni Klienci z góry dziękujemy za partnerskie podejście i zrozumienie wprowadzanych przez Nas 
zmian i działań.  
 

Z wyrazami szacunku,  
 
Adam Kwiatkowski          Mariusz Kazimierczak  
Dyrektor Zarządzający         Dyrektor Sprzedaży 


