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Wrocław, 20 czerwca 2016 r. 

 

 

Zawiadomienie o zmianie lokalizacji siedziby i maga zynu firmy 

 
W związku z dynamicznym rozwojem 

oraz w celu zapewnienia większego komfortu 
w obsłudze klienta zmieniamy lokalizację! 

 
 

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 r. firma BUDMARKUS zmienia lokalizację siedziby, 

biura handlowego i magazynu.  Nowy adres firmy to: 

BUDMARKUS Moska Marek 

Bielany Wrocławskie ul. Kłodzka 4H 

55-040 Kobierzyce 

 

Numery NIP i REGON pozostają bez zmian: NIP 619-156-29-23, REGON 731486005 

Numer telefonu i faxu oraz adresy e-mail również: tel./fax 71/ 31 11 537, biuro@budmarkus.pl  

Zmianie nie ulegają także godziny otwarcia naszego biura i magazynu. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

 

Prosimy o aktualizację naszych danych w Państwa bazach informacyjnych i uwzględnianie nowych 

danych w wystawianych przez Państwa dokumentach (faktury i pisma). Prosimy również o kierowanie 

bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby firmy, co zapewni sprawną  komunikację i 

współpracę. Pragniemy również podkreślić, że od tej pory adres siedziby firmy i adres do 

korespondencji są tożsame. 

 

W przypadku wątpliwości związanych ze zmianą adresu, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.  

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę i serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej 

nowej siedziby. 

Z poważaniem 

 Marek Moska 
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Mapka dojazdu do nowej siedziby BUDMARKUS 

 

BUDMARKUS Moska Marek 

Bielany Wrocławskie ul. Kłodzka 4H 

55-040 Kobierzyce 

 


