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Rueil Malmaison, 2021. május 25. 
 
Tisztelt Partnereink! 
 
Mindig is az volt az elsődleges célunk, hogy Önöket szolgáljuk! 
 
A világméretű járvány 2020 eleji kezdete óta a Carrier Kereskedelmi Hűtéstechnika (Carrier 
Commercial Refrigeration -CCR) csapatai az EMEA-régióban azért küzdenek, hogy biztosítsák a 
járvány előtti időkben megszokott magas szintű kiszolgálást. 
 
Függetlenül attól, hogy ez azt jelentette, hogy el kellett halasztania néhány üzletének átalakítási 
munkálatait, magasabb készletszinteket kellett biztosítania, vagy szállításokat, projekteket kellett 
átütemeznie, mi Partnerek voltunk, hogy segítsük átvészelni ezeket a példátlanul nehéz időket. 
Ahhoz, hogy Önt szolgálhassuk, alkalmazkodtunk az Ön igényeihez. 
 
Őszintén reméljük, hogy CCR-csapatunkhoz hasonlóan Önök is képesek voltak megelőzni vagy 
megfékezni a vásárlóikat, csapataikat és családjaikat fenyegető világjárvány egészségügyi 
kockázatait. 
 
Szerencsére úgy tűnik, hogy túl vagyunk a pandémia legrosszabb időszakán. Mivel a legtöbb 
országban fokozatosan enyhülnek a korlátozások, a gazdasági fellendülés felgyorsult. 
 
Ezt a fellendülési fázist megelőzve 2021 eleje óta a nyersanyagárak (réz, acél és alumínium), 
valamint más alkatrészárak (műanyag és elektronika) drámaian emelkedtek, miközben a kínálat 
csökkent. 
 
A rendkívüli áremelkedés fényében a CCR csapata keményen dolgozik az Ön kiszolgálása és a 
termékeink előállításához szükséges áruk biztosítása érdekében. Ezért a tervezettnél magasabb 
áron vásároltunk, ahogyan a jövőben is kénytelenek leszünk ezt tenni. 
 
Következésképpen tájékoztatjuk Önt, hogy 2021. június 1-jei hatállyal +5%-kal módosítjuk az 
összes lejárt (több mint 30 napos) és az új megrendelések árait, amely magában foglal 
minden berendezést, kulcsrakész telepítési anyagot és munkát, valamint pótalkatrészeket. 
 
Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe saját beruházási költségvetésükben. Folyamatosan tájékoztatni 
fogjuk Önt a piaci helyzet alakulásáról, hogy előre láthassuk a további szükséges módosításokat. 
 
Továbbra is örömmel állunk rendelkezésére minden olyan információval, amellyel támogatni tudjuk 
az Ön munkáját! 
 
Tisztelettel: 
 

 
 
 
 

 
Adrian Forastier 
Food Retail General Manager 
Carrier Commercial Refrigeration EMEA 


