Łódź, 07.04.2022
Szanowni Państwo,
ostatnie miesiące to czas dużej niestabilności gospodarczej na rynkach światowych,
przejawiającej się w znacznym ograniczeniu dostępności produktów. Obserwujemy
także gwałtowne wzrosty cen paliw, materiałów, surowców, komponentów kluczowych
dla naszego sektora. Dynamika tych zmian jest często nieprzewidywalna, a dla całej
branży budowlanej to okres istotnych wyzwań.
Aktualna sytuacja powoduje, że jesteśmy zmuszeni do weryfikacji cen naszego
asortymentu. Z uwagi na niespotykaną skalę zachodzących zmian oraz wpływ wielu
czynników zewnętrznych, nie jesteśmy w stanie zachować standardowego okresu na
wdrożenie nowych cen.
W związku z powyższym nowe ceny asortymentu Immergas z oferty DLA DOMU
oraz KATALOGU DLA OBIEKTÓW zaczynają obowiązywać od dnia jutrzejszego,
tj. od 8.04.2022.
Wszystkie zamówienia, również te już złożone i potwierdzone, będą fakturowane według
cen obowiązujących od 08.04.2022.
Jest to działanie odbiegające od stosowanych dotychczas standardów handlowych
w Immergas Polska. Mamy jednak nadzieję, że ta wyjątkowo trudna dla nas decyzja,
spotka się z Państwa zrozumieniem. Informujemy, że dopuszczamy możliwość
rezygnacji ze złożonych już zamówień.
Dział Obsługi Klienta oraz Opiekunowie Regionów są do Państwa dyspozycji
i odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości.

Z poważaniem

Załącznik do Pisma z dnia 07.04.2022

ZMIANA CEN ASORTYMENTU
Z OFERTY IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. – 08.04.2022
Dział

Asortyment
Zestawy z pompami ciepła
Pompy ciepła – Magis

01. Pompy ciepła

Akcesoria
Bufory i zasobniki

02. Zestawy z kotłem
kondensacyjnym

03. Kotły gazowe o mocy do
35 kW

Standard & Komfort

07. Sys. pow.-spal.

8,00%
Średnio 8,0 %
10,00%
Dostępne tylko w zestawach
6,00%
10,00%

Kotły wiszące

5,00%

Kotły stojące

10,00%

04. Hydrauliczne rozdzielacze
Wszystkie DIMy
strefowe DIM

06. Zmiękczacze wody
IMMERSOFT

10,00%

Komfort Plus

Akcesoria

05. Termostaty i sterowniki

Zmiana (podwyżka)

5,0 % – 13 %
13,00%

Tybox 117 +

7,50%

Tybox 137 +

6,10%

Pozostałe

6,4 % – 16 %

Tydom 1.0

45,00%

Zmiękczacze

12,00%

Akcesoria

12,00%

Kominy stalowe

12,00%

Kominy tworzywowe

b.z.

Zestawy

15,00%

Kolektory

15,00%

Akcesoria

15,0 % – 40,0 %

09. Zasobniki c.w.u

Zasobniki

10,00%

10. Akcesoria dodatkowe

Filtry magnetyczne

11. Naczynia przeponowe

c.o. + c.w.u.

12. Kotły gazowe
o mocy 35 – 68 kW

Victrix PRO 35-55-68

08. Instalacje solarne

1,90-2,80%
b.z.
5,00%

• Immergas Polska zastrzega sobie prawo do redukcji ilości zamówionych towarów lub
niezrealizowania zamówień ze względu na dostępność towaru.
• Składane zamówienia będą każdorazowo potwierdzane mailowo.
• Szczegółowe zestawienie dostępne jest w zaktualizowanym cenniku (wersja Excel),
dostępnym na naszej stronie internetowej. Cennik w formacie PDF zostanie
udostępniony w późniejszym czasie.

➔

POBIERZ CENNIK

ZMIANY W ASORTYMENCIE
Jednocześnie informujemy o wycofaniu następujących urządzeń z oferty Immergas.
Poniższe produkty nie są już dostępne, a zamówienia na te kody produktów nie będą
przyjmowane:
•

•

AUDAX 6:
o pompa ciepła AUDAX 6 - kod produktu 3.027809
o zestaw AUDAX 6 M 300 B50 - kod produktu 99000043
AUDAX 8
o pompa ciepła AUDAX 8 - kod produktu 3.027810
o zestaw AUDAX 8 M 300 B100 - kod produktu 99000044
Akcesoria dedykowane dla serii Audax – szczegóły w cenniku

•
•

Pompa ciepła do c.w.u. IMMERWATER 190 S V4 - kod produktu 3.029427
Pompa ciepła do c.w.u. IMMERWATER 300 S V4 - kod produktu 3.029428

•

Na przełomie 2 i 3 kwartału br. w miejsce produktów wycofanych, planujemy
wprowadzenie urządzeń kolejnej generacji. Dokładamy wszelkich starań, aby nowe
urządzenia pojawiły się w ofercie Immergas jak najszybciej. Przepraszamy za chwilowy
brak dostępności.
•

Pompy ciepła typu monoblok
o wycofanie serii AUDAX
o nowa gama MAGIS M – szczegóły wkrótce

•

Pompy ciepła powietrze - woda do przygotowywania c.w.u.
o wycofanie serii IMMERWATER V4
o nowa seria IMMERWATER V5 – szczegóły wkrótce

