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Tiedote koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista toimituksiin
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että koronavirus (COVID-19) on viivästyttänyt Kiinan
tehtaiden käynnistämistä uuden vuoden jälkeen. Tällä hetkellä tilanne on laajentunut koskemaan
myös Italiasta ja Saksasta maahantuotavia materiaaleja ja tuotteita. Tällä saattaa olla vaikutusta
myös meidän tuotteiden toimituksiin ja haluamme ilmoittaa mahdollisista toimitusvaikeuksista
seuraavien tuotteiden osalta:
RAKENNUSTARVIKE TUOTTEET:
•

metalli- ja muoviverkot

•

tarkastusluukut

•

kodinturvatuotteet (jauhesammuttimet, palovaroittimet, sammutuspeitteet)

•

Active-työkalulaukut

•

DELTA-tuotteet (reunalista, sokkelilevyt, aluskate, radonsuoja)

INDOOR TUOTTEET:
•

vinyylit

TEKNIIKAN TUOTTEET:
•

kuljetinlaitteet- ja komponentit

•

pneumatiikantuotteet

Päivitämme aktiivisesti tuotteiden saatavuustilannetta ja tiedotamme asiakkaita tarpeen mukaan.
Koronaviruksesta aiheutunut ennakoimaton ja laajamittainen tilanne ei ole Lektar Oy:n
vaikutuspiirissä. Tilanne estää yritystämme tuottamasta asiakkailleen palveluja normaalilla tavalla.
Erityisesti tämä koskee Aasiasta, Italiasta ja Saksasta toimitettavia tuotteita ja materiaaleja.
Koronaviruksesta aiheutuneen tilanteen vuoksi, Lektar Oy toteaa tilanteen muodostavan
ylivoimaisen esteen (force majeure), minkä seurauksena yritys vapautuu sopimuksen sisältämistä
vastuista, mikäli tai siinä määrin kuin ne ovat koronaviruksesta aiheutuneet.
Ylivoimaiseen esteeseen (force majeure) vetoaminen merkitsee, että sopimuksen osapuolista
riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, estää Lektar Oy:tä tuottamasta
palveluja normaalilla tavalla. Tämän seurauksena Lektar Oy ei vastaa koronavirustilanteen
aiheuttamista viiveistä eikä kustannuksista. Ilmoitukset muutoksista saattavat tässä tilanteessa
tulla nopeasti ja astuvat voimaan välittömästi.
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Alla saatu informaatio kertoo koronaviruksen vaikutuksista rahtiliikenteeseen Kiinassa.
Toimitusketjut Kiinassa ovat yhä elpymisvaiheessa. Hubeita lukuun ottamatta muissa
maakunnissa ollaan palaamassa työpaikoille karanteenisääntöjen helpottuessa. Samalla tuotantoa
ollaan käynnistämässä uudestaan, vaikka raaka-aine- ja työvoimapulat saattavatkin vielä
paikoitellen vaivata. Arvioiden mukaan Kiinassa palauduttaisiin normaaliin työ- ja
tuotantokapasiteettiin maaliskuun puoliväliin mennessä.
Tuotannon päästessä täyteen vauhtiin kestää arviolta vielä reilun viikon, kunnes Kiinan sisäisiä
kuljetuksia vaivaavat pullonkaulat saadaan selvitettyä. Viiveet aiheutuvat aiemmasta
kuljettajapulasta sekä satamaterminaalien ruuhkista. Maaliskuun puoliväliin mennessä
markkinoiden arvioidaan palaavan vähintään 70 - 80 prosentin tuottavuustasolle verrattuna
kiinalaista uuttavuotta edeltävään aikaan.
Lektar Oy tekee parhaansa turvatakseen henkilökuntansa terveyden ja turvallisuuden, samalla
kun pyrimme jatkamaan toimintaamme sekä palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin
tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.
Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen etenemistä. Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta on
tarjolla:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministeri-c3-b6-seuraakoronavirustilannetta
Tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä, voitte olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen
info@lektar.com. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman nopeasti.
Yhteistyöstä kiittäen,
Petri Lappalainen
Toimitusjohtaja
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