VĚC: OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH CEN ZA HUTNÍ MATERIÁL č. 2018/01
Vážení obchodní partneři!
S platností pro objednávky přijaté od 05.03.2018 jsme nuceni změnit cenu za námi dodávaný hutní
materiál:
• Plechy za tepla válcované z konstrukčních a ušlechtilých ocelí dle EN 10025, EN 10149 apod.
(např. jakosti S235JR+N, S355J2C+N, S355MC atd.): zvýšení ceny o 5-8%.
Dovolujeme si upozornit, že ke zvýšení cen jsme nuceni na základě navyšování ceny těchto plechů
na trhu. V tomto okamžiku jsou skladové zásoby plechů zakoupených za nižší cenu než je aktuální
cena na trhu vyčerpány, nebo jsou blokovány na pokrytí již přijatých objednávek. Naše prodejní
ceny byly nastaveny na stav v létě loňského roku, to znamená, že od 03.07.2017 jsme drželi stejnou
cenu. Bohužel ceny již nějakou dobu stoupají a my musíme reagovat.
Změny cen platí jen pro námi dodávaný materiál a jsou v určitém tolerančním rozpětí, a to z důvodů
rozdílných cen od různých dodavatelů, v závislosti na rozměru, druhu povrchu, množství odběru,
technicko-dodacích podmínkách apod. Konkrétní ceny vám sdělíme na vyžádání formou cenové nabídky.
Garantujeme všem svým zákazníkům dodávky výrobků jen z kvalitních plechů, u kterých důsledně
prověřujeme rozměry i jakost, včetně souvisejících atestů. V případě jakýchkoliv pochybností materiál
nenaskladníme a nepoužíváme. Naše společnost je vybavena vysoce přesným spektrálním analyzátorem,
kterým je prověřována jakost dodávaného materiálu. V případě zájmu nabízíme svým zákazníkům
provedení spektrální analýzy na dodaných vzorcích jako placenou službu.
Pro bližší informace jsme Vám plně k dispozici na adrese naší provozovny, popř. na známých telefonních
číslech či emailových adresách. Přehled kontaktních údajů naleznete na www.kovoplazma.cz
Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a přejeme Vám mnoho úspěchů!
V Brně dne 02.03.2018

Aleš Berger,
vedoucí obchodně – technického úseku
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