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Szanowni Klienci, 

Bardzo Wam dziękujemy, że przez ostatni rok byliście z nami, jest to dla nas bardzo 
ważne. Cieszymy się i doceniamy to, że możemy kontynuować dalszą współpracę. 

Ze względu na globalną pandemią, nasze życie drastycznie się zmieniło, zarówno 
zawodowo, jak i prywatnie. Od początku pandemii staraliśmy się znaleźć właściwe 
rozwiązania, aby przejść przez ten poważny moment. 

Jak z pewnością pamiętacie, w roku 2020 ceny naszych produktów pozostały na 
niezmiennym poziomie. Niemniej jednak znaczący wzrost kosztów wytwarzania, a 
tym samym wzrost cen zakupów w fabryce zmusza nas do podniesienia cen 
katalogowych oferowanych pomp oraz osprzętu. 
Podwyżka nastąpi z dniem 1 marca 2021 r. i wyniesie maksymalnie 3 %. 

Liczymy na Państwa zrozumienie i zapraszamy do dalszej współpracy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dear Customers, 

Thank you very much for being with us for the last year, it is very important to us, 

and we are happy to continue working together.  

Due to the global pandemic, our lifestyle has been drastically changed both in 

professional and private life.  
Since the first beginning of the pandemic, we have been trying to find the right 
countermeasures to get through this serious moment.  

As you surely remember, the prices of our products remained unchanged in 2020. 
Nevertheless, a significant increase in production costs and thus an increase in 

purchase prices in the factory forces us to increase the catalogue prices of the 
pumps and accessories offered. 
The increase will take place on 1 March 2021 and will be up to 3%.  

We rely on your understanding and invite you to further cooperation.  

Z poważaniem/ Best regards 

Corrado Braconi 
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Sales General Manager 
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