
ZEBRA PREVZALA VEDÚCU 
SPOLOČNOSŤ PRIEMYSELNÝCH 
TABLETOV XPLORE

ZEBRA A XPLORE TECHNOLOGIES 
OZNÁMILI, ŽE VRCHOLOVÉ ORGÁNY 
OBOCH SPOLOČNOSTI SCHVÁLILI 
KONEČNÚ DOHODU, ČO ZNAMENÁ, ŽE 
ZEBRA PREBERÁ XPLORE. V 
SÚVISLOSTI S TOU AKVIZÍCIOU BY 
SME ZDÔRAZNILI NASLEDOVNÉ TRI 
VECI.
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E-mailová adresa: info@digicode.sk
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/zebra-xplore-akvizicia-bp476)
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ZEBRA PREVZALA VEDÚCU SPOLOČNOSŤ 
PRIEMYSELNÝCH TABLETOV XPLORE

Zebra a Xplore Technologies oznámili, že vrcholové orgány oboch spoločnosti schválili konečnú dohodu, čo 
znamená, že Zebra preberá Xplore. V súvislosti s tou akvizíciou by sme zdôraznili nasledovné tri veci.

Rôzne portfólie dátových terminálov
Xplore vytvoril vedúce postavenie, ako inovatívny vývojár priemyselných tabletov, laptopov a mnohých doplnkov, 
vhodné pre kritický výkon. Prístroje tak vyvíjali, aby odolali proeti oleju, plynu výroby v rôznych požiadaviek a odvetviach 
na trhu, ako napríklad vláda, logistika, zdravotníctvo a obchod. To zabezpečuje Zebry rozmanitejšie portfólio v ponuke 
priemyselnej mobility.

Vedúci výrobca prístrojov v technike čiarových kódov
Zebra aj naďalej investuje do kategórie firemných tabletov, a této akvizícia ďalej konsoliduje vedúcu pozíciu Zebry v 
firemnej mobility.

Akvizícia prebieha
Štandardná akvizícia podnikateľskej činnosti medzi Zebra a Xplore sa uskutočňuje v treťom štvrťroku 2018.

Nakolko Zebra aj naďalej rastie, tak našej spoločnosti je aj naďalej prvý v prípade výrobkov uľahčujúce pohyblivosť.
Ak máte akúkolvek otázok, tak nás naváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme!
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