Oznámení o zdražení
Vážení obchodní partneři,
z důvodu dalšího zdražování některých dodavatelů jsme nuceni opětovně upravit prodejní ceny vybraných
produktů a to s platností od 1.6.2022.
Jelikož je situace ohledně dalšího cenového vývoje veškerých materiálů krajně nepředvídatelná a u některých
hrozí i nedostatek, předpokládáme, že se ceny mohou dále zvyšovat i v průběhu roku.
Prodejní ceny zdražovaného sortimentu jsou platné pouze do vyprodání našich současných skladových zásob.
Jelikož máme zásoby omezené, nebudeme přijímat objednávky nad rámec standardně objednávaného zboží
jako v loňském roce ve stejném období.
V případě, že obdržíme objednávku na zboží, u něhož budou starší skladové zásoby již vyprodány, vyhrazujeme
si právo takovou objednávku po vzájemném odsouhlasení dodat za nové ceny po avizovaném zdražení,
případně ji nedodat vůbec a to bez jakékoliv možnosti sankce.
Pro fakturaci dodaného zboží nebude rozhodujícím faktorem datum přijetí objednávky, ale vždy termín její
expedice. Fakturace bude prováděna na základě aktuálně platných cen v daném období.

Zvýšení cen jednotlivých kategorií a skupin zboží:
o ETICS - zakládací sada z PVC
o ETICS - fasádní hmoždinky

EJOT dle typu
o ETICS - fasádní hmoždinky - příslušenství

EPS zátky

MW zátky
o ETICS - sklovláknité tkaniny

LIFITEX
o ETICS - elektroinstalace
o Hydroizolační bandáže BH-G

bandáže 50m|10m

bandáže rohy
o Omítky

drátové omítkové lišty z pozinku

okenní profily krycí s koextruzí

zakrývací fólie

malířský fleece
o SDK

výztužné pásky Strait-flex
o Odvodnění

geotextilie LIGEO dle typu
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Nové ceníky obdržíte v termínu 16.5. až 20.5.2022.
Podrobnější informace o aktualizaci ceníků žádejte u svých regionálních manažerů.
Vzhledem k tomu, že nám dodavatelé oznamují zdražení v různých časových obdobích a prakticky s okamžitou
platností, může se stát, že se v aktualizovaném ceníku objeví u některých produktů i neavizované zdražení.
Přes naši veškerou vynakládanou snahu při jednání s dodavateli nejsme bohužel schopni garantovat platnost
cen na žádné časové období.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Roman Valenta
obchodní ředitel pro ČR a SR
jednatel společnosti LIKOV SK

V Kuřimi 10.5.2022
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