
  

Komukoľvek, koho sa to môže týkať                   8. apríla 2022 

Najvyššia priorita    

Vážený zákazník, 

vzhľadom na súčasnú situáciu s Ruskom/Ukrajinou vás musíme informovať o nasledujúcom: keďže boli 

uvalené rozsiahle sankcie voči Rusku a Bielorusku, existujú obmedzenia dodávok, ktoré je potrebné 

dodržiavať. Je zakázané vyvážať alebo reexportovať tovary a produkty (napríklad v určitých prípadoch 

tovar s dvojakým použitím) zákazníkom v Rusku alebo Bielorusku alebo do oblastí Ukrajiny, ktoré sú 

pro-rusky kontrolované a podporované Ruskom, resp. je potreba požiadať o vývozné povolenie. 

Obmedzenia dodávok platia až do odvolania. 

V tejto súvislosti upozorňujeme aj na to, že je nevyhnutné, aby ste  pravidelne kontrolovali a 

dodržiavali aj aktuálne sankčné zoznamy fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, 

ku ktorým máte prístup v rôznych jazykoch na webovej stránke https://eur-lex.europa.eu. Týmto 

fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom nesmiete dodávať, a samozrejme ani 

vy ako spoločnosť alebo fyzická osoba nesmiete byť zaradení do sankčných zoznamov. Okrem toho 

výslovne poukazujeme na to, že je potrebné dodržiavať špecifikácie uvedené v našich Všeobecných 

obchodných podmienkach (dostupných na www.microdis.net) týkajúce sa vývozných obmedzení. a že 

budete dodržiavať vývozné obmedzenia obsiahnuté v našich Všeobecných obchodných podmienkach. 

Okrem toho nás niektorí naši dodávatelia informovali, že si neželajú, aby sa ich výrobky vyvážali alebo 

reexportovali do Ruska a Bieloruska a čiastočne aj na Ukrajinu. Týmto pokynom sa musíme riadiť a 

zároveň sme povinní o tejto skutočnosti informovať našich zákazníkov. V súčasnosti sa to týka 

nasledujúcich dodávateľov: 

- Epson časovacie zariadenia (vrátane dodávok pre celé územie Ukrajiny) 

- u-blox AG (nezostavené produkty/ produkty u-blox integrované do iných). Produkty u-blox sa nesmú 

používať v zbraniach a zbraňových systémoch (napr. systémy na identifikáciu cieľov alebo na 

navádzanie striel, bômb alebo guliek), a to ani na testovanie a simuláciu takýchto zbraňových 

systémov. 

- Fischer Elektronik 

- Fischer Connectors 

- Global Connector Technology 

- Wezag 

- J.S.T (26.04.2022) 

Upozorňujeme, že vyššie uvedený zoznam dodávateľov predstavuje aktuálny stav. Zoznam sa môže 

kedykoľvek upraviť. Pravidelne prosím kontrolujte našu webovú stránku www.microdis.net kvôli 

prípadným zmenám v zozname.  

Ďakujeme za vašu pozornosť a spoluprácu! 

https://eur-lex.europa.eu/
http://www.microdis.net/
http://www.microdis.net/

