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Święcice/Kraków, 04.01.2016 
Szanowni Państwo, 
 
Z największą radością pragniemy  poinformować, że firma ABUS wykonała w Polsce kolejny krok, 
którego celem jest poprawa jakości obsługi naszych klientów. Właśnie dobiega końca proces łączenia 
firm ABUS Polska Warszawa i ABUS Polska Kraków w jedną nową firmę: 
 

ABUS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Formalne połączenie nastąpiło z dniem 31 grudnia 2015. 
 
Oto, jakich zmian należy się spodziewać: 
• Chcemy znacząco poprawić jakość obsługi naszych klientów. 
• Pragniemy, żeby wszystkie Wasze sprawy były zgłaszane i załatwiane w jednym miejscu. 
• Nasi klienci będą mieć dostęp do pełnego asortymentu ABUS. 
• Będą odwiedzani i obsługiwani przez jednego przedstawiciela naszej firmy. 
  
Co się nie zmieni w związku z połączeniem: 
• Zostają zachowane dotychczasowe lokalizacje w Święcicach k. Warszawy (siedziba główna) i w 

Krakowie (oddział) 
• Bez zmian pozostaje zakres działalności: warszawskie biuro jak dotychczas będzie obsługiwać 

tradycyjny i nowoczesny handel, a krakowskie będzie się zajmować systemami klucza i 
bezpieczeństwem obiektów. 

• Nie zmieniamy numerów telefonów, faksów i adresów mailowych. Strona internetowa 
www.abus.com pozostaje wspólna. 

• Nasi pracownicy pozostają również w komplecie na swoich stanowiskach, z tymi samymi 
numerami telefonów i adresów mailowych. 

  
Mamy nadzieję, że zmiany te przyczynią się do zacieśnienia naszej wzajemnej współpracy. 

Wierzymy, że będziecie mieć w firmie ABUS solidnego partnera, oferującego kompletne 
rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa. 

  
Nowe dane naszej firmy:: 
ABUS Polska Sp. z o.o 
05-860 Święcice, ul. Poznańska 728 
NIP 118-14-96-582 
  
Jeżeli będziecie mieć pytania czy wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji. 
 
Zespół ABUS Polska 


