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Dopłata na pokrycie rosnących kosztów stali w 2021 r

Szanowni Państwo,
Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich naznaczone nie tylko obawami, ale też wyzwaniami
związanymi z pandemią COVID-19. Udało nam się utrzymać bez zakłóceń procesy zarówno
produkcyjne, jak i logistyczne i na bieżąco oferować towary i usługi najwyższej jakości, do której są
przyzwyczajeni nasi Klienci. Planowanie wszelkich procesów przebiegało w sposób sprawny, a Państwo
nie odczuliście zmian wynikających z tej trudnej sytuacji.
Jednakże w obecnej chwili niebotycznie rosnące ceny naszego najważniejszego surowca – stali, od
tygodni wybijają się na pierwszy plan.
Początkowe założenie, że mogłaby to być sytuacja przejściowa, którą moglibyśmy w długim horyzoncie
skompensować, nie znajduje potwierdzenia w faktach. Wręcz przeciwnie, kolejna podwyżka cen stali
nastąpi już wkrótce, o czym informują nasi dostawcy.
Tak znaczącego wzrostu kosztów nie można było przewidzieć w momencie obliczania cen na 2021 r.,
a tak radykalna skala wzrostu cen stali nie pozwala nam już zrównoważyć zwiększonych kosztów i
niestety zmusza nas do dokonywania korekt cenowych w krótkim czasie.
Od 1 marca 2021 r. zmuszeni będziemy do wprowadzenia dopłaty w wysokości 4,6% do
obowiązujących cen katalogowych wszystkich wanien, brodzików i umywalek.
Dopłacie nie będzie podlegać asortyment akcesoriów i części zamiennych.
Najważniejsze zmiany:




Dopłata będzie stosowana do wszystkich zamówień przychodzących od 1 marca 2021 r.
Zamówienia otrzymane do 28 lutego 2021 r. z możliwie natychmiastową dostawą nie będą objęte
dopłatą.
Dopłata zostanie wykazana na fakturze jako osobna pozycja dodana do odpowiedniej ceny
katalogowej. Wszystkie uzgodnione rabaty i bonusy mają zastosowanie jak do tej pory.

W przypadku zamówień składanych w lutym i przeznaczonych do natychmiastowej wysyłki zasadniczo
nie ma ograniczeń. Prosimy jednak o zrozumienie, że w przypadku dużych zamówień znacznie
przekraczających nasze obecne zasoby, będziemy musieli w razie potrzeby zrewidować, przejrzeć i
skoordynować powyższe założenia.
Będziemy monitorować dalszy rozwój i mamy nadzieję na złagodzenie sytuacji w najbliższej przyszłości,
o czym zostaną Państwo poinformowani.
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