Geachte PIKO relatie,
Het goede nieuws: PIKO ligt met de ontwikkeling van de voor dit jaar aangekondigde
noviteiten op schema en zoals het er nu uitziet, wordt alles binnen het geplande tijdspad in de
u bekende kwaliteit aan u uitgeleverd.
Het slechte nieuws: ook wij kunnen ons niet onttrekken aan de val van de Euro. Sinds april
vorig jaar is de Euro ten opzichte van de Chinese valuta, waarmee wij de PIKO producten
aan onze onderneming in Chashan (China) moeten betalen, met – 26,4 % in waarde
verminderd.
In 2014 konden wij via het op termijn kopen van valuta deze waardevermindering afdekken.
Ook voor 2015 was het mogelijk om een deel van het afnamevolume uit China af te dekken.
Nu hadden wij de hoop, dat de Euro in 2015 weer zou stijgen, waardoor wij begin dit jaar
slechts een bescheiden prijsverhoging hebben doorgevoerd.
Deze hoop is echter niet in vervulling gegaan, omdat de ECB tegen elke prijs de koers van de
Euro kunstmatig op het allerlaagste niveau houdt. Bovendien werd begin dit jaar het
minimumloon ingevoerd in Duitsland, wat in onze Duitse vestiging voor een aanzienlijke
loonkostenstijging heeft gezorgd.
In dit kader hebben wij helaas geen andere mogelijkheid dan onze prijzen aan deze situatie
aan te passen. De ook voor dit jaar voorgenomen termijnaankoop van valuta maakt het ons
mogelijk om niet de volledige waardevermindering van de Euro over de prijzen te hoeven door
te berekenen, maar gemiddeld slechts + 8%. Om een zeker evenwicht te behouden, zullen wij
deze prijsverhoging over het volledige PIKO programma doorvoeren, ook over de in
Sonneberg geproduceerde G-spoor artikelen.
De enige uitzonderingen zijn: Het PIKO G-railmateriaal, de PIKO G-spoor startsets alsmede
de nieuwe PIKO SmartControl artikelen!
Deze prijsverhoging wordt vanaf 15-4-2015 ingevoerd en geldt voor alle vanaf deze datum
ontvangen orders.
Om u enigszins tegemoet te komen, zullen wij het valutaverlies voor de reeds door u bestelde
en nog niet geleverde artikelen zelf voor onze rekening nemen en zullen wij de nieuwe prijzen
uitsluitend berekenen over uw nieuwe orders.
Wij betreuren deze prijsverhoging zeer. Wij rekenen echter op uw begrip en op uw verdere
ondersteuning voor het merk PIKO. Wij zullen trachten ons nog beter in te zetten, zodat PIKO
ook in de toekomst een betrouwbare leverancier voor u zal blijven.
Hartelijk dank!
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