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Hlásenie obchodníkom 2021-04
Zvýšenie cien HOBIS a EXNER + ďalšieho sortimentu OFFICE PRO
od 1.9.2021 !!!
Vážený obchodný partner
Určite už väčšina z nás zaregistrovala zásadný nárast cien, s ktorým sa stretávame v posledných
týždňoch a mesiacoch pri rôznych typoch tovarov.
S rovnakým problémom je konfrontovaný aj výrobca nábytku HOBIS a EXNER.
Ceny všetkých vstupných materiálov stúpli od začiatku roka o desiatky percent, ceny kovov dokonca
o 120% a do konca roka 2021 sa očakáva navýšenie cien kovov o 200%!
Okrem nárastu vstupných cien, je na trhu nedostatok lamina, plastov aj kovov, takže dodacie termíny
sa stále predlžujú. Napr. 6 týždňová dodacia doba lamina zo začiatku roka sa predĺžila na 22 týždňov
v súčasnosti, zároveň výrobca obmedzuje dodávky podľa minuloročných odberov, čiže väčšie
objednávky nesplní. Navyše, cena materiálu sa zvyšuje od pevného dátumu, teda platí aj na všetky
staré objednávky!!!
Z týchto dôvodov zvyšuje výrobca ceny kancelárskeho nábytku HOBIS a EXNER od 1.9.2021 o 15%.
Vzhľadom k tomu, že táto situácia sa postupne zhoršuje od začiatku tohto roka, nevieme v tejto chvíli
garantovať ani udržanie pôvodných cien na rozpracované zákazky tak, ako to bolo v minulosti...
Ceny prvkov OFFICE PRO (stoličky, VAULTY...) narastú od 1.9.2021 v rozmedzí 17 - 50% - kvôli
dramatickému nárastu cien dopravy z Ázie.
Onedlho Vám pošleme XLSX verzie cenníkov.
Budeme postupne pracovať aj na PDF verziách, ale tie už nebudú v tlačenej verzii, len v elektronickej.
Ak máte rozpracované nejaké obchodné prípady, vezmite to v úvahu. Súčasné ceny na nábytok
HOBIS a EXNER garantujeme len na objednávky prijaté v auguste. Na stoličky vieme ceny garantovať
len na skladové zásoby, pretože tovar ktorý k nám prichádza už budeme mať naskladnený vo výrazne
vyšších cenách.
Trochu pozitívnejšia správa nakoniec: postupne naskladňujeme niektoré prvky nábytku HOBIS
a budeme ich držať skladom v EXPRESNÝCH dodacích lehotách.
Ďakujeme za pochopenie.
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