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Szanowni Klienci!  

    

           

W załączeniu przesyłamy Państwu propozycję zmian cen naszych produktów. 

Informujemy uprzejmie, że ceny te będą obowiązywać od 1 lutego 2020 roku. 

 

Zgodnie z warunkami współpracy, informacje o wprowadzeniu zmian cen przekazujemy do 

Państwa wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem.  

 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną propozycją zmian cen w roku 2020 oraz zwrócenie 

uwagi, że niektóre produkty zmieniły swoje grupy rabatowe. 

 

Oprócz zmian cen produktów, wynikających z bieżącej sytuacji na światowych rynkach 

surowców, komponentów i usług, w propozycji zmian cen znaleźć można nowości 

produktowe, które pojawią się w naszym nowym cenniku: 

 

• Nowy typoszereg domowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych ALPHA1 i ALPHA1 N 

• Typoszereg pomp obiegowych i cyrkulacyjnych MAGNA1 

• Zmodernizowany typoszereg przetwornic częstotliwości CUE 

• Nowe sterowniki do pomp ściekowych LC231 i LC 241 

 

W nowej ofercie domowych pomp cyrkulacyjnych, zamiast pomp ALPHA1 LN, wprowadzamy 

znacznie bogatszy typoszereg pomp cyrkulacyjnych ALPHA1 N.  

Ponadto znacznie obniżamy ceny pomp cyrkulacyjnych COMFORT (od – 5% aż do – 11%) oraz 

najpopularniejszych pomp ALPHA2 40/60 (o -5%). 

Dotychczasowa szeroka oferta domowych pomp obiegowych będzie uzupełniona przez 

pompy o najwyższych wysokościach podnoszenia: ALPHA1 25-80 180 i ALPHA1 32-80 180. 
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Prosimy zwrócić uwagę na coraz szerszą ofertę usług serwisowych, w szczególności na usługi 

optymalizacji energii, kontrakty serwisowe, uruchomienia i monitoring pracy pomp  

i systemów pompowych. Oferujemy również możliwość przedłużenia gwarancji.  

Powyższy zakres usług serwisowych i przedłużona gwarancja zapewnią niezawodną pracę 

instalacji Państwa klientów. 

 

Aktualne ceny produktów i usług Grundfos są dostępne w trybie on-line: 

 

• na stronie grundfos.pl/cennik 

• na stronie grundfos.pl w zakładce „Sprawdź cenę” 

• na platformie zamówieniowej Extranet 

• w serwisie samoobsługowym MyGrundfos 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowego Cennika Grundfos 2020, personel 

handlowy firmy Grundfos jest do Państwa dyspozycji. 

             

    

    Z poważaniem,  

 

Dariusz Tymczuk  

Dyrektor Marketingu 

Europa północno – wschodnia 


