
  
 

 

Praha 2.7.2021 

Aktualizace zvýšení ceny 

Vážený obchodní partnere, 

Tímto bychom vás rádi informovali o zvýšení cen podle tabulky 1 tohoto dokumentu. V posledních měsících 
ceny mědi, hliníku, oceli, ale i plastů prudce rostly. Do určité míry jsme to již zohlednili při plánování fiskálního 
roku 2021. 

Ceny surovin bohužel nadále rostou a jsou mnohem vyšší než před pandemickou situací. Dnes jsou ceny mědi 
o 95%1  a hliníku o 71%2 vyšší než před rokem. 

  
Obrázek 1 - Ceny mědi [vlevo] a hliníku [vpravo] (zdroj: Market Insider) 

 

Jaké jsou důvody těchto významných nárůstů? 

Poptávka po surovinách se globálně zvyšuje a Covid-19 také narušil dodavatelské řetězce. To působí 
nedostatek, a tudíž zvýšení cen, které nadále rostou. Pokud jde o dopravu, vidíme podobné tendence v 
nákladech na námořní dopravu3. Také letecká přeprava se stala mnohem dražší.  

  
Obrázek 2 - Týdenní ceny přepravného [vlevo] a meziroční cenové trendy [vpravo] (zdroj: Market Insider) 

 

 



  
 

 

Díky tomuto vývoji zvýšíme ceníkové ceny pro následující skupiny produktů: 

Produktové skupiny % navýšení Platné od data objednání 

Split/Multi 4 % 1. Srpna 
SKY/PAC/VRV/VENT 3 % 1. Srpna 

Heating 5 % 1. Srpna 
Applied FCU 3% 1. Srpna 

Tabulka 1 - Zvýšení cen skupin produktů s daty účinnosti 
* Vezměte prosím na vědomí, že u produktů Applied (chladiče, vzduchotechnické jednotky) bylo zvýšení cen 
oznámeno dříve v roce 2021. 

Berte prosím na vědomí, že objednávky, které obdržíme od 1. srpna včetně, budou přizpůsobeny novým 
cenám, dle tabulky 1. 

Výjimky budou udělovány pro projekty, které již byly uzavřeny. Zde se použije stávající cenová hladina, 
přestože budou provedeny dodávky nebo datum skutečného dodání pro příslušný produktový pilíř podle 
tabulky 1. Požádejte prosím našeho obchodního zástupce, aby tyto projekty znovu potvrdil a odpověděl na 
případné dotazy týkající se zvýšení.  

Jelikož ostatní výrobci již kvůli popsané situaci na trzích surovin zvýšili své ceny, konkurenceschopnost 
výrobků Daikin by neměla být postižena.    

Děkujeme vám za vaši loajalitu a trvalou důvěru ve společnost Daikin jako vašeho dodavatele a správnou 
značku na vaší straně. 
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