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31. května 2022
Příplatek za logistické služby u produktů FA a CNC
Vážený zákazníku,

společnost Mitsubishi Electric se vždy snažila poskytovat nejlepší poměr kvality a ceny v celém portfoliu svých
produktů. V rámci naší pokračující obchodní spolupráce by Vás společnost Mitsubishi Electric ráda předem informovala,
že od 1. července 2022 bude účtovat příplatek za logistické služby u všech řad produktů FA a CNC. Týká se to všech
aktuálních ceníků, pokud nebude sděleno jinak.
Vzhledem k mimořádným nákladům na logistiku, včetně nákladů na příchozí dopravu do Evropy (např. tyto
náklady se oproti předchozím letům zvýšily desetinásobně, a to jak u letecké, tak u námořní přepravy), nebude
společnost Mitsubishi Electric již schopna kompenzovat stále rostoucí náklady, a proto uplatní logistický příplatek u
všech objednávek, které ještě nebyly vyfakturovány a jejichž dodání je plánováno po 1. červenci 2022. Tento příplatek
bude zachován do konce našeho hospodářského roku (tedy do 31. března 2023) s možností prodloužení v závislosti na
budoucí výši nákladů na logistiku. Tento příplatek činí 6 % z celkové ceny objednávky. Příplatek bude na fakturách
uveden jako logistická služba a měl by být zaplacen v rámci ceny za objednávku.
Pokud od Vás do 14. června 2022 neobdržíme jiné vyjádření (ke konkrétním objednávkám) ohledně příplatku,
budeme jej považovat za schválený.
My v Mitsubishi Electric vždy děláme vše pro to, abyste nás považovali za svého stabilního a spolehlivého
dlouhodobého obchodního partnera. Rádi bychom Vás ujistili, že tento krok je reakcí na celosvětovou situaci v logistice
a je přijat s cílem předcházet ještě delším dodacím lhůtám.
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši trvalou spolupráci se společností Mitsubishi Electric. V případě dotazů nebo
nejasností se neváhejte obrátit na místního dodavatele nebo pobočku společnosti Mitsubishi Electric.
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