Til våre kunder og samarbeidspartnere
27.03.2020

Oppdatert status hos Auto Transport Service AS (ATS) vs. Covid-19 virus situasjonen, infobrev 3
ATS har i tråd med råd og veiledning fra myndighetene innført en rekke tiltak for å begrense og
redusere følgene av Covid-19 viruset slik vi tidligere har meddelt 17. og 23. mars. Se også
www.autotransport.no
Vi har tidligere meddelt at vi rammes av det som nå skjer i markedene med nedgang i volumet av
biler som kommer til Norge. Bilfabrikker har stengt ned og det forventes ikke ny tilførsel av nye biler
til Norge etter 6. april. ATS har derfor måtte gå til permitteringer av innleide og ansatte medarbeider
som følge av nedgang i tjenestebehovet hos våre kunder. Situasjonen antar vi vil eskalere etter hvert
som omsetningen av biler nye og brukte, reduseres for hver dag som går. Dette påvirker igjen mange
av våre kunder og behovet deres for tjenestene til ATS.
Konsekvensene av denne force majeure situasjonen medfører forsinkelser i tjenesteutførelse pga
permitteringer og også noen dagers lengre ledetider uten at vi kan være spesifikke på antallet dette
vil utgjøre.
Siden hurtigrutene har stoppet 14 av sine 16 skip langs kysten og det kun er to skip som går imellom
Bodø og Kirkenes, vil dette gå utover ledetiden ut til våre kunder i Finnmark. ATS ser derfor nå på
andre mulige løsninger for å kunne opprettholde en logistikk med et lavere volum til denne regionen.
Til tross for denne uvirkelige situasjonen gjør vi hva vi kan hver eneste dag for å levere våre tjenester
på best mulig måte selv om det kan bli flere dager forsinkelser på leveranser i enkelte områder.
Vi takker for forståelsen dere har.
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