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Informacje dla klientów
Leopoldshöhe, 16.08.2022.

Dostosowanie cen

Szanowni Państwo,

Jak państwo wiedzą z mediów oraz własnych doświadczeń, w dalszym ciągu mamy do czynienia 
z dramatycznymi zmianami cen surowców i sytuacją w łańcuchu dostaw, która w niektórych 
miejscach jest katastrofalna.

Za negatywne zmiany cen po stronie zaopatrzenia w coraz większym stopniu odpowiada coraz 
większy udział pozycji związanych z produktami. Nieustannie staramy się wypełniać nasze 
zobowiązania w zakresie dostaw przy użyciu wszystkich dostępnych sił i zasobów. Niestety 
obiecane dostawy surowców są zmniejszane, a nawet całkowicie odwoływane niemal każdego dnia.

W obecnej sytuacji mamy do czynienia z ogromnymi problemami z dostawami głównych 
surowców do produkcji past do mycia rąk oraz z ciągłym i nieprzewidywalnym wzrostem cen 
u naszych dostawców.

Niestety, na skutek eksplozji kosztów, jesteśmy zmuszeni dostosować nasze ceny 
sprzedaży past do mycia rąk w następujący sposób (dla zamówień od 01.10.2022 r.):

Eilfix pasta do mycia rąk 500 ml +7,88%
Eilfix pasta do mycia rąk 5 litrów +8,19%
Eilfix pasta do mycia rąk 10 litrów +9,17%
Eilfix pasta do mycia rąk 30 litrów +7,13%
Eilfix pasta do mycia rąk AloeVera 500 ml +7,88%
Eilfix pasta do mycia rąk Aloe Vera 5 litrów +7,65%
Eilfix pasta do mycia rąk Aloe Vera 10 litrów +8,53%
 - dotyczy to także równoważnych produktów marek własnych.

Przyczyny:
- drastyczne wzrosty cen surowców oraz opakowań będące konsekwencją niedoborów energii,
- wzrost cen energii oraz załamania łańcucha dostaw związanego z pandemią Covid-19 i wojną na 
Ukrainie, 
- normalne trendy cenowe, widoczne od pewnego czasu. 

Nie ma już negocjacji cenowych przy zakupie surowców. Każdy, kto nie zaakceptuje podanych cen,
nie zostanie zaopatrzony. Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo dostaw dla naszych klientów, musimy 
aktualnie zamawiać duże ilości surowców oraz opakowań na zimę 2022/23, po horrendalnych 
cenach. 

Dziękujemy za zrozumienie i mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę w przyszłości oraz 
uspokojenie sytuacji na rynkach surowców i energii.

Z poważaniem,
Becker Chemie GmbH
[podpis]
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Kundeninformation 

Leopoldshöhe, 16.08.2022 

Preisanpassungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie aus den Medien und eigenen Erfahrungen wissen, sehen wir uns weiterhin mit dramatischen 
Preisentwicklungen bei Rohstoffen und einer stellenweise katastrophalen Versorgungslage konfrontiert. 
Für die negativen Preisentwicklungen auf der Beschaffungsseite sind verstärkt immer höhere Anteile der 
produktbegleitenden Posten verantwortlich. Wir bemühen uns weiterhin mit allen zur Verfügung 
stehenden Kräften und Ressourcen unseren Lieferverpflichtungen nachzukommen. Leider werden, fast 
täglich, zugesagte Rohstofflieferungen gekürzt, oder sogar komplett storniert. Im aktuellen Fall gibt bei 
Hauptrohstoffen für Handwaschpasten massive Lieferschwierigkeiten und weitere nicht vorhersehbare 
deutlich spürbare Preiserhöhungen der Lieferanten. 

Wir sehen uns leider gezwungen aufgrund der daraus resultierenden Kostenexplosion, unsere 
Verkaufspreise für Handwaschpasten aufgrund der besonderen Situation für Bestellungen 
ab 01.10.2022 wie folgt anzupassen:  

Eilfix Handwaschpaste 500 ml +7,88%
Eilfix Handwaschpaste 5 Liter +8,19%
Eilfix Handwaschpaste 10 Liter +9,17%
Eilfix Handwaschpaste 30 Liter +7,13%
Eilfix Aloe Vera Handwaschpaste 500 ml  +7,88%
Eilfix Aloe Vera Handwaschpaste 5 Liter  +7,65%
Eilfix Aloe Vera Handwaschpaste 10 Liter  +8,53%
und entsprechende Kundenvarianten der Bulks HWP.

Ursachen: Drastische Rohstoff- und Verpackungsverteuerungen als Folge von Energieknappheit- und 
Energiepreiserhöhungen sowie Zusammenbrüchen in den Lieferketten im Zusammenhang mit der Covid-
19 Pandemie und dem Krieg in der Ukraine zusätzlich zu schon seit langem erkennbaren normalen 
Verteuerungstendenzen. Preisverhandlungen beim Rohstoffeinkauf gibt es nicht mehr. Wer die 
genannten Preise nicht akzeptiert, wird nicht beliefert. Bei einer großen Anzahl von Rohstoffen und 
Verpackungen müssen schon jetzt Bestellungen für den Winter 2022/23 zu horrenden Preisen getätigt 
werden, um Versorgungssicherheit für unsere Kunden zu garantieren.  

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit 
in der Zukunft und eine Beruhigung der Situation an den Rohstoff- und Energiemärkten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Becker Chemie GmbH 
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