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Уважаеми,

Дами и Господа!

Във връзка със зачестилите запитвания към фондация “Асансьорна
безопасност” от страна на граждани, търсещи решения за подмяна на стари
асансьорни уредби с нови, както и ангажираността ни, да работим активно в
посока повишаване броя на асансьорните съоръжения в България, отговарящи на
съвременните и европейски изисквания за сигурност, надеждност и енергийна
ефективност отправяме покана към всички Вас, които имате пряко отношение към
проектиране, производство и монтаж на асансьори, при желание и проявен
интерес да ни информирате за предлаганите от Вас възможности, за потенциални
облекчени условя на разплащане при закупуване на нови съоръжения.

Във връзка с информацията по-горе, както и за бъдещо улеснение на всички
граждани на Република България се роди и идеята да систематизираме, във
възможно най-неангажиращ вид, както за фондацията, а така също и за бизнеса,
информация която да запознае широката общественост с евентуални
възможности, за облекчени условия в случаите на желание от страна на
живущи за подмяна на стари и аморитизирани съоръжения с нови.

И тъй като вярваме, че опериращите на българския пазар компании е повече от
задължително да бъдат поставяни при равни условия на работа и конкуренция,
се обръщаме към Вас с молба: в случай, че разполагате с облекчени финансови
инструменти (лизинги или други), касаещи подмяната на стари съоръжения с
нови, и бихте желали те да бъдат оповестени публично, бихте могли да ни
предоставите информация, която да направим достъпна през нашата интернет
страница (www.elevatorsafety.eu), а също и във Фейсбук , така че тя да стане
достояние до всички, които биха имали нужда от нея.

Вярваме, че по този начин всички Вие ще имате възможност да информирате
широката общественост за съществуващите във Вашите компании механизми за
гъвкави и достъпни условия за работа с крайни клиенти.

Ние от своя страна се ангажираме да разпространим предоставената от Вас
информация, по начин и във вид, които да дадат максимална информация на
гражданите, без да навлизаме в спецификите на Вашите корпоративни интереси и
политики за продажби и реклама.

Ангажираме се да оповестим получените от Вас данни, така че гражданите да
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разполагат с равнопоставена информация и едва след като се свържат с Вас и
получат допълнителната и, надяваме се, конкретна и коректна информация, по
Вашите предложения да могат да вземат решение на кого да се доверят и кого да
изберат.

В случай, че проявите интерес към настоящата покана, Ви молим да
предоставите информацията, посочена в таблицата по-долу, най-късно до 18:00 часа
на 30 Ноември 2015 година:

Компания
(точно
наименование
на
юридическото
лице)

Интернет
адрес:

Точен адрес:
(адрес на
офис/представител
ство)

Съществуват
ли
облекчени
условия за
подмяна на
стари
съоръжения
(Да/Не) .*

Телефон и
лице за
допълните
лна
информаци
я:

Забележка*: При желание бихте могли да посочете какъв е предвиденият финансов
инструмент (банков лизинг, договор за изплащане, предлаган от съответното
юридическо лице и т.н.)

В случай на необходимост от допълнителна информация и/или разяснения по
настоящото писмо-покана, моля не се колебайте да се свържете с нас!

С уважение:

Емануела Фролошка:

Учредител и
Изпълнителен директор

13.11.2015г.
София
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