
Sommar 2020 - Semesteruppehåll 

Kära kund,

Under sommaren 2020 håller LU-VE Sweden 
semesteruppehåll, produktion håller ledigt 6 juli-3 
augusti och huvudkontoret 13 juli-24 juli.                  
För mer information se nedan.

Reservdelar och lagerprodukter 
Onsdag 8 juli är sista dagen för beställning av 
reservdelar och lagerprodukter för leverans fredag 10 
juli, sista dagen innan sommaruppehållet. Första 
leveransdag efter sommaruppehållet är måndag 27 
juli.

Kundanpassade värmeväxlare  
Den 3 juli är sista dagen för leverans av kylmedelkylare. 
Under veckan 28 och 31 har logistikavdelningen 
begränsade resurser och endast lager och reservdelar 
kan levereras. Vecka 32,  måndag 5 augusti öppnar 
produktionen igen. LU-VE Sveriges systerföretag i 
Europa stänger inte under sommaren.

Frågor och beställning
Besök vår hemsida aia.se eller kontakta vår säljavdelning 
tlf. 0454 334 00 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar,

AIA, LU-VE Sweden

LU-VE Sweden AB
Södra Industrivägen 2-4 

SE-374 50 Asarum, Sweden
+46 454 334 00, www.aia.se

Summer 2020-Limited office hours

Dear Customer,

During the summer of 2020, LU-VE Sweden will be 
closed for holiday . The production business between 
6 July and 3 August and the head office between 13 
July and 24 July. For more information please see 
below.

Stock and spare parts
Wednesday 8 July is the last day to order spare parts and 
stock products, for delivery on Friday 10 July, the last day 
before the summer holiday. The first delivery day after 
the summer holiday is Monday 27 July.

Custom made 
3 July is the last day for delivery of dry coolers. During 
weeks 28 and 31 the logistic department has limitid 
resources and only stock and spare parts can be 
shipped. On Monday 5 August (week 32) the production 
reopens. LU-VE Sweden`s sister companies in Europe 
will not be closed durring the summer 

Questions and orders
Please visit our website aia.se or contact our sales 
department, call +46 454 334 00 
Happy summer holidays! 

Best Regards,

AIA, LU-VE Sweden




