Drodzy Partnerzy Biznesowi,
Drodzy Klienci,

Ze względu na nasilający się rozwój niezdrowej atmosfery biznesowej na świecie i zmian warunków
współpracy o jakich zostaliśmy poinformowani przez naszych partnerów biznesowych, zdecydowaliśmy się
na informację o zmianach dotyczących naszej współpracy. Obecna sytuacja zmusiła nas do ich wprowadzenia
i mamy nadzieję, że pozwolą nam one wraz z Państwem ograniczyć skutki obecnej sytuacji.
Chcielibyśmy prosić Was o przeanalizowanie zapotrzebowania na nasze wyroby na najbliższe 2 miesiące
i składanie zamówień z wyprzedzeniem na ten okres. Pomoże nam to utrzymać płynność zamówień, dostaw,
zabezpieczyć komponenty do produkcji, jak również pomoże w utrzymaniu aktualnych cen na tym samym
poziomie.
Jako producent bazujący w dużym stopniu na komponentach z Chin, od wielu lat jesteśmy zobligowani
regulować nasze należności za te komponenty na przedpłatę. Wielu z naszych dostawców zagranicznych jak
i krajowych przedstawili nam nowe zasady składania zamówień polegające na planowaniu
długoterminowym. Zostaliśmy również poinformowani przez nich o podwyżce cen materiałów, transportu i
ich usług.
Zwróciliśmy również uwagę, że przez ostatnich kilka miesięcy wzrosły znacząco koszty utrzymania oraz
koszty wynagrodzenia pracowników.
Po przeprowadzeniu niezbędnej analizy ekonomicznej zdecydowaliśmy się wystąpić ze zmianą cen na
oferowane przez nas produkty. Podwyżka ta na chwilę obecną wyniesie 12% i zostanie wprowadzona od
początku maja 2020 roku. Pragniemy przy tym poinformować, iż nie podnosiliśmy cen naszych produktów
przez ostatnie 2 lata pomimo ogólnego wzrostu cen na rynku.
Tym z Państwa, którzy przedstawią swoje zapotrzebowanie do 1 kwietnia 2020 roku, gwarantujemy
niezmienność cen zamówionych produktów do końca czerwca 2020 roku. Gwarancja ta dotyczy tych z
Państwa, którzy opłacali i opłacają nasze faktury w terminie lub którzy do tego czasu, czyli do 1 kwietnia 2020,
uregulują zaległe płatności.
Obecna sytuacja zmusza nas do wprowadzenia ograniczenia przyjmowania i wydawania zamówień w
przypadku zaistnienia przeterminowanych faktur do czasu ich uregulowania. Ci z Państwa, którzy mieli
trudności z płatnościami w terminie, będą otrzymywać towar wyłącznie na przedpłatę lub zaliczkę w
wysokości 30% wartości zamówienia brutto.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż dla tych z Państwa u których nie występuje powyższa sytuacja
tj. płatności po terminie lub zaległe płatności, dajemy możliwość negocjacji obecnych warunków współpracy
m.in. wydłużenie terminu płatności.
Liczymy na wyrozumiałość i dalszą owocną współpracę.
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