Vážení zákazníci,
touto cestou Vás chci informovat o aktuální situaci ohledně našich prodejních cen a jejich úpravě.
Jak již většina z Vás zaregistrovala, letošní rok 2021 je z pohledu nákupních cen zcela nestabilní s
těžko předvídatelným vývojem. V rámci evropského i světového trhu se výrazně zvedly ceny
surovin a další vstupy pro námi nabízené produkty a to především u výrobků z plechu jako je
potrubí Spiro, Tvarovky, systém ROZ D-FLEX a další, což zobrazuje tabulka vývoje ceny oceli,
která je tak nejdražší ve své historii.

Na danou situaci na trhu jsme nuceni reagovat a navýšené vstupy v nezbytně nutné míře musíme
promítnout do našich prodejních cen. Tyto navýšené prodejní ceny budou od 18.5.2021 platit také
pro všechny cenové nabídky a objednávky vystavené před datem zdražení. Za tímto účelem dojde
k jejich přecenění. S ohledem na rychlost a nepředvídatelnost cenových změn našich partnerů
jsme nuceni upravit do odvolání platnost našich cenových nabídek pouze na 10 dní. Především u
výrobků z plechu je zdražení výrazné v desítkách % a je možné, že zdražení v letošním roce není
konečné. Je pravděpodobné, že k dílčím úpravám prodejních cen bude docházet v průběhu celého
roku. S nestabilitou výroby a logistiky našich partnerů se zvyšuje také riziko prodlužování dodacích
termínů, či přechodného výpadku některého našeho sortimentu.
Naše Společnost v tuto chvíli realizuje všechna dostupná opatření, aby co nejvíce eliminovala
negativní dopady nestability trhu na Vás, naše zákazníky. Ohledně Vašich souvisejících dotazů se
obracejte na naše obchodní zástupce a obchodní místa, kde budou mít o cenovém vývoji a
dostupnosti zboží aktuální informace.
Doporučuji o situaci mluvit s investory, počítat s ní při uzavírání svých smluv a častěji se
informovat o aktuálních cenách. Dále doporučuji zboží objednávat s větším předstihem, než jste
byli doposud zvyklí.
Věřím, že se nám společně podaří složité období zvládnout a že se dočkáme v blízké době
opětovné stabilizace trhu.
David Sklenář
Výkonný ředitel společnosti Multi-VAC
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