
 

                                                                                                        
Adresa: BRITEX-CZ, s.r.o., Milady Horákové 125, 272 01 Kladno, E-mail: britex@britex.cz, tel. +420 312 242 416-419, fax: +420 312 242 322 

IČO: 25130340,  DIČ: CZ25130340,  bankovní spojení: ČSOB pobočka  Kladno, č.ú.: 112332739/0300 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 52216. 

 

 

 

 

 

 

  

Společnost Britex-CZ, s r.o. byla v roce 1997 založena jako privátně vlastněná společnost se sídlem na 
Kladně. Prvořadým záměrem společnosti byla distribuce a servisní činnost v oblasti bankovní techniky a 
bezpečnostního tisku dodávané do České republiky.  

 
Od roku 1999 se společnost Britex-CZ, s.r.o. stala autorizovaným servisem mobilních telefonů NOKIA GSM 
pro Českou republiku, od června 2001 se společnost Britex-CZ, s.r.o. stala autorizovaným servisem 
mobilních telefonů Panasonic GSM pro Českou republiku. 

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. se ve své snaze neustále rozšiřovat své portfolio poskytovaných služeb 
postupně stala autorizovaným servisem mobilních telefonů Sony Ericsson, Samsung, LG, Sharp, Siemens, 
Huawei , ZTE a Axesstel. Některé značky již v našem portfoliu nejsou, ale neustále reagujeme na situaci na 
trhu, proto jsme v roce 2008 zahájili servis mobilních telefonů Apple iPhone, v roce 2010 mobilních telefonů 
značky BlackBerry a Sagem. Zároveň jsme otevřeli novou divizi, která se zabývá servisem modemů, 
datových karet a v neposlední řadě divize servisu notebooků a netbooků značky Samsung. 

V budoucnu se budeme snažit rozšířit servisní činnost na další odvětví v oblasti servisu elektroniky. Naším 
hlavním cílem je vybudování velkého mezinárodního servisního centra pro opravy elektroniky. 

Kladné reference jsou založeny na spokojenosti zákazníka. Tu se snažíme dosáhnout především našimi 
hlavními atributy, které jsou kvalita, odbornost a rychlost dodávek. Dlouhodobé zkušenosti z mezinárodních 
a národních kontaktů a úzká spolupráce s našimi dodavateli nám umožňuje rychlé zpracování nabídek, 
dosažení co nejatraktivnější ceny a kvality technického řešení. 

 
Protože v oblasti servisu působíme již dlouhou dobu, podařilo se nám vybudovat funkční a stabilní logistický 
systém, optimalizovat skladové zásoby a proto jsme schopni opravit většinu zařízení ve velmi krátkém čase. 
Kvalita poskytovaných služeb je garantována mimo jiné také neustále se rozšiřujícím týmem profesionálních 
pracovníků. Disponujeme kvalitním zázemím jak technickým, tak personálním. Pracovníci firmy se aktivně 
účastní odborných školení, seminářů nejen na území ČR, ale i v zahraničí. Vzhledem k neustálému kontaktu 
s výrobci můžeme našim zákazníkům nabídnout ty nejkvalitnější služby. 

 


