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Poznań, 18-04-2019 
 
 
 

Dotyczy:  rozwój sieci logistycznej Nissens, nowy magazyn centralny na Polskę 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
wraz z dynamicznym rozwojem sprzedaży i planami wdrożenia kolejnych, nowych linii produktowych, Nissens rozwija siatkę logistyczną. 
Od lat jesteśmy znani w branży z dbałości między innymi o bardzo wysoką dostępność produktów – teraz robimy kolejny krok w celu 
zapewnienia stabilnego wzrostu naszego wspólnego biznesu.  
 
Na przełomie kwietnia / maja br. uruchomiony zostanie w Polsce dodatkowy, duży magazyn logistyczny, dzięki któremu Nissens 
powiększy stany magazynowe produktów, odciąży magazyny centralne w Danii oraz zwiększy bufor dostępności towaru. Dzięki lokalizacji 
magazynu dodatkowo skróci się czas dostawy towarów do Klientów w Polsce. Magazyn ten przejmie realizację zamówień na towary 
Nissens, dostarczane do tej pory na zasadzie dostawy „z Danii”. Na wstępnym etapie, w roku 2019, magazyn będzie obsługiwał Polskę, 
a następnie zacznie obsługiwać także inne kraje naszego regionu. 
 
Jeżeli chodzi o organizację składania zamówień – dla Państwa generalnie nic się nie zmienia – zamówienia prosimy składać tak jak 
do tej pory, natomiast kwestia logistyki i dostaw towarów jest całkowicie po naszej stronie. Towary dostarczane do tej pory „z Danii”, 
wg cennika zakupów „z Danii”, począwszy od przełomu kwietnia / maja br. będą dostarczane fizycznie z nowego magazynu 
„centralnego” w Polsce. Pozostają ciągle, niezmiennie, 2 cenniki: 1) zakupy z magazynu w Poznaniu (głownie zakupy tzw. ekspresowe, 
pojedyncze sztuki) oraz 2) zakupy „z magazynu centralnego” (do niedawna „z Danii” - a wkrótce - z magazynu „centralnego” na Polskę). 
 
Jedyną zmianą dla Państwa będzie otrzymywanie faktur z naliczonym podatkiem VAT 23% (sprzedaż realizowana z Polski; wg naszego 
rozeznania nie stanowi to problemu). Ponadto, prosimy o dodanie do Państwa systemu trzeciego „sprzedawcy” w ramach Nissens: 
Nissens Automotive A/S, z NIP-em polskim. Poniżej podajemy dane firmy i NIP, która będzie na fakturach sprzedawcą towarów 
dostarczanych z nowego magazynu „centralnego” na Polskę: 
 

Nissens Automotive A/S 
Ormhojgardvej 9 
DK 8700 Horsens - Denmark 
CVR no.: 39565358 
VAT no.: PL5263240508 (Uwaga: jest to polski NIP, gdyż sprzedaż będzie się odbywać z Polski) 

 
Dane banku oraz konta: 

 
EURO payments (płatności w EUR): Banker Finland: Nordea Bank Ab (publ) 
SWIFT/Bic: NDEAFIHH 
IBAN-no.: FI3418 2030 0005 0088 

 
Other currencies (pozostałe waluty, w tym PLN): Banker Denmark: Nordea Denmark 
SWIFT/Bic: NDEADKKK 
IBAN-no.: DK6920 0068 9794 1234 

 
Prosimy przesłać niniejszą korespondencję także do Państwa księgowości (z góry dziękujemy). 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.  
 
 
Z poważaniem, 
 
 
mgr inż. Artur Gołembniak /-/      mgr inż. Jarosław Tunkiel /-/ 
Sales Manager, Poland       Sales Manager CEE, Middle East, Africa  
 
ago@nissens.com 
tel. kom. 603-772-486 

 
 

 
 
Do: 
 
Dystrybutorzy Nissens w Polsce, 
dokonujący zakupów produktów Nissens z magazynów centralnch w Danii 
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