
Avisering om prisjustering per 3 juli 2019
Med anledning av förändrade omvärldsfaktorer aviserar vi en prisjustering på delar av vårt sortiment from 
den 3 juli 2019. De huvudsakliga orsakerna till prisjusteringen är följande:

• Ökade material- och tillverkningskostnader från ett flertal av våra leverantörer
• Den svenska kronans fortsatta försvagning mot främst USD och EUR vilket berör importerade produkter 

i vårt sortiment. Sedan årsskiftet har kronan försvagats 9% mot USD och 6,4% mot EUR
• Ökade kostnader för transporter vilket är en följd av stigande drivmedelstillägg från våra speditörer

Vi skickar detta brev till alla våra kunder som en information om det allmänna läget. Självklart lever vi upp till 
de avtal vi har med just dig som kund och som kanske stipulerar andra tidpunkter för prisjusteringar.

Vi arbetar ständigt att i möjligaste mån minimera kostnader för våra kunder och har med stöd av vår 
inköpskraft lyckats dämpa delar av aviserade prishöjningar. Efter förhandlingar tvingas vi ändå höja priserna 
på delar av vårt sortiment from 3 juli 2019 med mellan 5-11% då vi inte fullt ut kan absorbera de kostnadsök-
ningar som vi drabbats av.

De kraftigt ökade kostnaderna inom energi- och distribution som vi upplevt under de senaste åren, gör att vi 
från och med den 3 juli kommer höja distributions- och energitillägget till 2,9% på alla leveranser från eget 
lager. De mest tydliga kostnadsdrivarna är bränslekostnader i form av kraftigt stigande bränsletillägg (DMT) 
och distributörernas kapacitetsbrist på chaufförer.

Uppdaterade allmänna villkor hittar ni på www.scaldia.com/se

Om du har några frågor, eller behöver ytterligare information, är du välkommen att kontakta mig eller din 
säljare hos oss på SCALDIA.

Med vänliga hälsningar
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