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Přechod společnosti Becker Underwood na procesy BASF 

 

Společnost Becker Underwood se v listopadu 2012 spojila se společností BASF. V důsledku sloučení těchto 

firem bude společnost BASF moci nabídnout inovativnější a udržitelnější řešení pro zemědělství. 

Těšíme se na upevňování dosavadní spolupráce a možnost nabídnout vám rozsáhlejší portfolio.  

 

Brzy začne společnost Becker Underwood používat procesy a IT systémy BASF, což v budoucnu umožní 

efektivnější a koordinovanější obsluhu. Celosvětový přechod na platformu BASF probíhá od začátku srpna 

2013.  

 

Prohlédněte si přiloženou prezentaci, ve které jsou nastíněny změny, které lze při přechodu na systém BASF 

očekávat. 

 

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili hladký přechod a v průběhu přechodného období 

zachovali provoz. O relevantních změnách vás budeme průběžně informovat. Pokud máte obavy nebo další 

otázky, neváhejte a obraťte se na svoji stávající kontaktní osobu (nebo pracovníka oddělení péče o zákazníky 

na telefonním čísle +420 235000139). 

 

 

 

 

BASF – The Chemical Company 

Společnost Becker Underwood je nyní součástí společnosti BASF. 

BASF spol. s r.o. 
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika 

 

 

     V Praze dne 30. června
  
2014 



  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Základní informace pro zákazníky 

Předejte prosím tuto informaci v rámci své společnosti tomu, koho by se to mohlo týkat. 

Pokud máte další otázky, kontaktujte prosím obchodního zástupce nebo pracovníka oddělení péče o zákazníky. 

Kvůli čemu bylo vydáno toto oznámení? 

Společnost BASF oficiálně získala společnost Becker Underwood v listopadu 2012 a nyní přenáší systémy  

a procesy společnosti Becker Underwood na platformu BASF. 

 

Kdy bude tato změna platit? 

V České republice se procesy a systémy BASF zavádí v roce 2014. 

 

Kde probíhají jaké změny? 

Někdejší společnosti Becker Underwood byly přejmenovány z Becker Underwood na BASF Agricultural Specialities. 

 

Co se během přechodné fáze změní (do 1. srpna 2014)? 

 V přechodném období mohou být ještě na materiálech objednaných u společnosti BASF etikety společnosti 
Becker Underwood. Na těchto etiketách je starší číslo materiálu společnosti Becker Underwood, které se liší od 
čísla materiálu uvedeného na průvodních štítcích, fakturách, bezpečnostních listech, dodacích listech a 
osvědčeních o analýze. Identifikace produktu bude možná podle názvu produktu.  

Co se změní po 1. srpnu 2014 ? 

 V budoucnu bude vaše objednávky přijímat společnost BASF spol. s r. o., která zajišťuje obchodování v České 
republice. Podívejte se prosím do přiložené prezentace na nové kontaktní informace. 

 Systém číslování BASF se bude týkat materiálů, šarží, faktur a zákazníků. 

 Smlouvy, bezpečnostní listy, štítky výrobků, spediční instrukce, potvrzení objednávek a osvědčení o analýze budou 
používat značení a formát BASF. 

 Bankovní účty společnosti Becker Underwood byly převedeny na společnost BASF. Poznamenejte si prosím nové 
bankovní spojení pro budoucí platby (viz příloha). 

 

A co objednávky s expedicí po 1. srpnu 2014 ? 

 Od 1. srpna 2014 se bude potvrzení dodávky vystavovat v systémech SAP BASF. 

 Od 1. srpna 2014 posílejte prosím nové objednávky na novou objednací adresu. 

 

Kde se mohu jakožto zákazník dozvědět, co je nutné změnit na naší straně? 

Podívejte se prosím na prezentaci přiloženou k tomuto dopisu nebo nám zavolejte na číslo +420 235000139. 

 

                                                                  

Dřívější právní subjekt / 

Dřívější název právního subjektu 

Nový právní subjekt / 

Nový název právního subjektu 

Stát 

Becker-Underwood S.A.S. BASF Agricultural Specialities S.A.S. Francie 

   

Becker Underwood Limited BASF Agricultural Specialities Limited Spojené 

království 
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Váš kontakt 

Jméno Ing. Ladislav Niklíček 

Telefon +420 737240550 

E-mail ladislav.niklicek@basf.com 

Fax +420 235000168 

Name Bc. Jan Klíma                                     (Ing. Dagmar Adamová) 

Phone +420 733143337                                 (+420 731421766) 

E-mail jan.klima@basf.com                           (dagmar.adamova@basf.com) 

Fax +420 235000168                                  +420 235000205 

Vaše kontaktní osoba  -  obchodní zástupce 

Vaše kontaktní osoba pro objednávky a  logistiku (odd. péče o zákazníky) 
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Detailní informace o společnosti 

Jméno BASF spol. s r. o. 

Adresa 
Sokolovská 668/136d 
186 00 Praha 8 
Česká republika 

Telefon +420 235000111 

Obchodní 
rejstřík 

Společnost je od 24.9.1991 zapsaná v OR u Městského obchodního soudu v Praze v oddíle C, 
vložka 3255 

IČO: 41195469                               DIČ:  CZ41195469  

Bankovní 
spojení  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Želetavská 1525 /1 , 140 00 Praha 4 
Číslo účtu: 1244780001/2700 
IBAN: CZ02 2700 0000 0012 4478 0001 
SWIFT: BACXCZPP 

 



20130306_Project GAINS_Integration Review meeting_0.1.pptx 
5 

Objednávky 

Přechod z  Becker Underwood na BASF 

 Všechny objednávky přišlé před 1. srpnem 2014 budou zpracovány a fakturovány přímo firmou BASF 

       Agricultural Specialities  -  jako doposud 

 

 Všechny objednávky přišlé 1. srpna 2014  a později budou zpracovány a fakturovány firmou  

       BASF spol. s r. o. 
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