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Bronisze, 21 listopada 2019r. 
 
Szanowni Państwo,  
 

Konieczność dopasowania się do podwyżki cen w źródle dostaw, związanej ze wzrostem niektórych 
składników kosztów produkcji, wymusza na nas decyzję o podwyżce cen z dniem 1 stycznia 2020r. 

Podwyżka bazowa wyniesie 4,4 %* 
i dotyczyć będzie całości oferty Oventrop za wyjątkiem: 

- termostatów pokojowych elektrycznych i elektronicznych, 
- napędów nastawczych, 
- systemu regulacji podtynkowej Unibox, 
- grup pompowych Regumat wraz z osprzętem,  
- solarnych grup pompowych Regusol,  
- mieszkaniowych węzłów cieplnych Regudis, 
- systemu DynaTemp (centralne sterowanie i regulacja) 
- odpowietrzników Toc-Uno i filtroodpowietrzników Toc-Duo do oleju opałowego 
- armatury do uzbrojenia instalacji i zbiorników oleju opałowego, 

dla których będzie niższa i wyniesie 3,1 %*. 
 
Podwyżka nastąpi w formie korekty cen katalogowych (dotyczyć będzie jednak również cen netto, 

jeżeli takowe zawarte były w ofertach handlowych kierowanych do Państwa). Ważność zachowują zaofero-
wane Państwu poziomy rabatowania. Aneksy aktualizujące do ofert zawierających ceny netto otrzymają Pań-
stwo do końca stycznia 2020. Zamówienia, które wpłyną do naszej firmy przed 1 stycznia 2020 będą realizo-
wane według aktualnych warunków.  

 
Nowy cennik w formie elektronicznej będzie rozsyłany do naszych partnerów handlowych zgodnie z 

obowiązującymi umowami do 29 listopada br. włącznie. Pozostałych odbiorców zainteresowanych jego 
otrzymaniem (tylko wersja elektroniczna) prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego z tytułem CENNIK na 
adres info@oventrop.pl.  

 
Do Państwa dyspozycji w przypadku pytań i wątpliwości pozostają:  
1. Robert Krysiak – Dyrektor handlowy  
2. Jolanta Wilczyńska – Szef Sprzedaży 
3. Właściwi terytorialnie przedstawiciele techniczno-handlowi Oventrop  

 
Liczymy na Państwa zrozumienie dla podjętej decyzji i dalszą owocną współpracę. 

 
Z poważaniem  
 
 
 
Robert Krysiak 
Dyrektor handlowy 
Oventrop Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
* podane wartości są uśrednione i nie uwzględniają odchyłek wynikających z zaokrągleń 


