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SPOLEČNOST HYGOTREND, S.R.O. ÚSPĚŠNĚ
PŘEVZALA SPOLEČNOST HYGOSERVIS A.S.
Vedení společností HYGOTREND, s.r.o. a HYGOSERVIS a.s. se dohodlo na fúzi
společností sloučením, a to od 1.1.2023. Společnost HYGOSERVIS byla od roku 2011
servisní organizací společnosti HYGOTREND v regionu Morava. Fúze zefektivní
činnosti, optimalizují obchodní procesy, posílí pozici na trhu, zajistí zákazníkům
lepší dostupnost zboží a komplexní služby.
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Společnost HYGOSERVIS a.s. k 31.12.2022 zanikla a od 1.1.2023 přešly její obchodní aktivity

na nástupnickou společnost HYGOTREND, s.r.o. Veškerá práva a povinnosti vztahující se ke

společnosti HYGOSERVIS a.s. (majetek, pohledávky, závazky z obchodních a jiných vztahů,

bankovní účty, záruky a jiné zajištění) převzala od 1.1.2023 společnost HYGOTREND, s.r.o. 

Z obchodního pohledu se pro zákazníky a obchodní partnery nic nemění - beze změny

zůstávají obchodní zástupci, výdejní místa, obchodní podmínky a cenová nastavení. Dochází

pouze ke změně fakturačních údajů (IČ a DIČ) a primárního e-mailu pro zasílání objednávek.

Prosíme aktualizujte si kontakty (viz. níže).

Ředitel společnosti HYGOTREND, s.r.o. Miroslav Princ právě proběhlou fúzi zhodnotil

následovně: „Fúze proběhla úspěšně dle našeho plánu. Sloučení obou společností plně

koresponduje s naší snahou o maximální zefektivnění dosavadních činností a optimalizaci

obchodní stránky v rámci skupiny.“

V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte vašeho obchodního zástupce.
HYGOTREND je spolehlivý dodavatel produktů pro úklid, hygienu a ochranu pracovníků při práci. Jsme silná stabilní
firma, na trhu působíme od roku 1993. Nabízíme široké portfolio produktů v oblasti úklidu, hygieny a ochranných
pracovních pomůcek. Jsme součástí mezinárodní skupiny CERVA GROUP, patříme mezi hlavní distributory značek Tork,
Katrin, Cormen, Everstar, Filmop, SpringAir a dalších výrobců. Zajišťujeme komplexní předprodejní servis, poradenství,
revize a optimalizace nákladů. Máme vlastní vozový park a profesionální tým obchodních zástupců.
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OZNÁMENÍ

AKTUÁLNÍ KONTAKTY A BANKOVNÍ SPOJENÍ
SPOLEČNOSTI HYGOTREND, S.R.O.

01_2023

FAKTURAČNÍ A DODACÍ ADRESA
HYGOTREND, s.r.o.

Kbel 200, 294 71 Benátky nad Jizerou

IČ:  62959093 | DIČ: CZ62959093

T: +420 326 721 168

E: hygotrend@hygotrend.com

Web: www.hygotrend.com 

Bankovní spojení: č.ú.: 27-6279050247/0100

Společnost vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42794. 

SKLAD ČECHY
Kbel 200, 294 71 Benátky nad Jizerou

T: +420 326 721 168

E: objednavky.cechy@hygotrend.com

SKLAD MORAVA
Pražákova 36a/661, 619 00 Brno-město

T: +420 548 214 126

E: objednavky.morava@hygotrend.com
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Prosíme aktualizujte si naše kontakty
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