Wrocław, 30 stycznia 2019 r.

Komunikat Handlowy nr 3/2019

Szanowni Państwo,
Na podstawie zapisów Porozumienia Partnerskiego, dotyczących zmian cen katalogowych, uprzejmie
informujemy, że 1 marca 2019 roku wprowadzamy korektę cenową obejmującą produkty z naszej oferty
prezentowanej w katalogach Technika Domowa i Technika Komercyjna:
1.

Z uwagi na złożoność regulacji cenowej dołączamy kompletny plik cenowy w formacie XLS,

2.

Plik cenowy w formacie XLS będzie również dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce
http://dedietrich.pl/cenniki/, począwszy od 4 lutego 2019 roku,

3.

Plik cenowy w formacie PDF z podziałem na rozdziały będzie dostępny na naszej stronie internetowej
w zakładce http://dedietrich.pl/cenniki/, począwszy od 1 marca 2019 roku,

4.

E-katalog 2019/1 Techniki Domowej i Techniki Komercyjnej, będzie dostępny na naszej stronie
internetowej w zakładce: https://dedietrich.pl/e-katalog/ począwszy od 1 marca 2019 roku,

5.

Wydawnictwo drukowane Katalog/Cennik 2019/1-Technika Domowa będzie dostępne od 8 tygodnia
2019 roku poprzez właściwych terytorialnie Przedstawicieli Handlowych DDTG. Katalog/Cennik 2019/1Technika Komercyjna zostanie wydrukowane w terminie późniejszym. Zmiana cen w
Katalogu/Cenniku 2019/1 - Technika Komercyjna od 1 marca 2019r. będzie dokonana tymczasowo za
pomocą naklejek aktualizacyjnych podających indeks zmiany cen dla danej grupy produktów.

6.

Jednocześnie informujemy, że pompy ciepła służące do c.o. ( GSHP, HPI, Alezio ) zakupione po 01
marca w cenach wskazanych w Katalogu/Cenniku 2019/1- Technika Domowa będą objęte programem
5 letniej gwarancji. Pompy ciepła zakupione wcześniej można objąć dodatkową 3-letnią gwarancją w
programie DeDietrich Assistance.

Wszystkie zamówienia złożone do dnia 28 lutego 2019 roku włącznie, będą realizowane na dotychczasowych
zasadach, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem 2018/1. Zamówienia te mogą wskazywać oczekiwany
przez Państwa termin realizacji nie późniejszy niż 31 marca 2019 r.
Wszystkie zamówienia złożone od dnia 1 marca 2019 roku, będą realizowane na nowych zasadach, wg cennika
2019/1.
W przypadku wątpliwości informacji udzielą Państwu:
W dziale Logistyki:
•
Daria Bartczak:
•
Monika Jaźwińska:
•
Jolanta Zdobylak:
•
Marcin Burasiński:
•
Dariusz Michalski:

daria.bartczak@dedietrich.pl
monika.jazwinska@dedietrich.pl
jolanta.zdobylak@dedietrich.pl
marcin.burasinski@dedietrich.pl
dariusz.michalski@dedietrich.pl

W działach OZE/NOZE:
•
Natalia Sitkowska
•
Tomasz Popiel

natalia.sitkowska@dedietrich.pl
tomasz.popiel@dedietrich.pl

oraz właściwi terytorialnie pracownicy Działu Sprzedaży.

Z wyrazami szacunku:

Grzegorz Szukiel
Dyrektor Zarządzający

Waldemar Matuszyński
Menedżer Działu
Wsparcia Sprzedaży NOZE

