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          Warszawa, 13-03-2020 
  
                Szanowni Państwo,  
       

Chcielibyśmy poinformować, iż zgodnie z zaleceniami  światowych  oraz polskich organizacji zdrowia  
wystosowanymi w ostatnich dniach, w związku z koronawirusem, firma Onnera Poland podjeła szereg działań 
zapobiegawczych. Podjęte środki mają na celu ochronę naszych pracowników  poprzez ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,  aby jednocześnie zapewnić naszym klientom  wysokiej jakości  obsługę.  
 
Podjęte działania prewencyjne w żadnym wypadku nie wpływają na funkcjonowanie produkcji, logistyki oraz 
serwisu. Jest naszym celem aby  całkowicie wypełnić obecne oraz przyszłe zobowiązania.  Aktualny stan   
surowców oraz komponentów pozwala zapewnić płynność produkcji.  
 
Onnera Poland jest odpowiedzialną firmą adaptującą się do najnowszych rozwiązań, która oferuje środki i 
zasoby techniczne, umożliwiające dalszą działalność w sytuacjach takich jak ta, bez wpływu na jakość 
oferowanych usług oraz na relacje z naszymi klientami. 
 
Jesteśmy pewni, iż sytuacja wróci wkrótce do normy , a tymczasem zapraszamy do kontaktu.  

 
        Z poważaniem, 

EDUARDO CALVO 
Dyrektor Generalny 

 
 

Dear Customers 
 
We would like to inform you that in accordance with the recommendations made by the health authorities over 
the last few days as a result of the coronavirus, here at Onnera Poland we have adopted preventive measures 
in order to, on the one hand, safeguard the health of our workers by anticipating the possible appearance of 
cases of infection and, on the other hand, ensure that our customers continue receiving the highest quality 
support and service at all times. 
 
The established measures do not, in any case, affect production, logistics or the after-sales service, and it is our 
goal to fulfil all commitments made in terms of current and future deliveries. The current available stock levels 
for both raw materials and parts ensure that all of our products will continue to be manufactured with no delays. 
 
Onnera Poland is a responsible and advanced company that boasts technological means and resources that 
allow us to continue undertaking our normal business activity in situations like this without affecting either the 
quality of the service or the attention and support that we provide to our customers.  
 
We are confident that the situation will return to the normal one soon. Meanwhile, however, our usual 
communication channels are available and we will continue assisting you in normal daily basis. 

 
 

Warm regards, 
EDUARDO CALVO 

Managing Director 


