V Praze 4, 12. září 2017
Infoservis 1/2017 – žhavicí svíčky BERU, možnosti nákupu před zimní sezonou 2017
Vážení obchodní přátelé,
odmlčeli jsme se na určitou dobu v rozesílání našich informačních servisů zaměřených
nejen na nové výrobky a cenová zvýhodnění, ale i technických informací o výrobcích.
Důvodem tohoto byla přestavba našich zastaralých webovských stránek a e-shopu, stejně tak i
naše vědomí nerealizovat „antireklamu námi prodávaných výrobků, pokud nejsme schopni
nabídnout informace o výrobcích na našem webu. I když není vše t. č. ještě perfektní,
dovolujeme si opět obnovit tuto komunikaci s Vámi, která Vám umožní lepší orientaci v námi
dodávaném sortimentu.
Možná, že jste v meziobdobí postřehli, že firma BERU byla odprodána firmě Federal
Mogul, což, bohužel, s sebou přineslo řadu změn, problémů a zvýšení cen výrobků BERU,
které je vždy pro zákazníky ta nejméně přijatelná ekonomická skutečnost. Na druhou stranu je
nutné konstatovat, že v průřezu cen a porovnání ostatních evropských i zámořských
dodavatelů skutečně plošně došlo i u těchto výrobců k významnému plošnému zvýšení i jejich
prodejních cen.
S ohledem na uvedené skutečnosti jsme Vám schopni nabídnout nadále zapalovací,
žhavicí svíčky, relé, antény, zapalovací kabely a další sortiment BERU v původních cenách,
to znamená do vyčerpání skladových zásob.
Mimo tato cenová zvýhodnění došlo současně době i ke zjednodušení objednávaných
dodávaných typů žhavicích svíček a jejich náhrad. Důvodem této úpravy je skutečnost, že
výrobci motorů již netrvají striktně na původních katalogových číslech BERU, ale akceptují
technický rozsah a voalitu garantovaného výkonu těchto žhavicích svíček. Přehled uvádíme
níže v dané tabulce. Uvedená skutečnost Vám umožní snížit finanční náročnost Vámi
držených skladových zásob při současném širokém pokrytí požadavků Vašich zákazníků.
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