Til alle våre kunder

Ekstraordinær situasjon på valuta og innkjøpspriser

Vårt samfunn er inne i en krise vi ikke har sett maken til i nyere tid. Konsekvensene av dette lar seg
ikke overskue på det nåværende tidspunkt, men noe vet vi: Store deler av arbeids- og næringslivet er
hardt rammet av at mye aktivitet har stoppet opp. Det å holde hjulene i gang så langt det er mulig, og
det å minimere negative konsekvenser er et viktig ansvar som påligger oss alle.
Da vi er et selskap som for det meste importerer varer fra utlandet og selger disse innenlands er vi
spesielt rammet av den vesentlige svekkelsen av kronekursen som har skjedd de siste dagene. Det
har vært en langsiktig trend at den norske kronen har svekket seg mot valutaene til våre
handelspartnere, men de siste dagene har dette eskalert i en grad vi ikke har sett før, og som ingen
har hatt noen mulighet til å kunne forutse. Følgelig har våre avtaler blitt inngått under helt andre
forutsetninger enn de som nå råder.
Office24 gjør tiltak for å imøtegå denne situasjonen. All aktivitet som ikke direkte påvirker vår evne til
å oppfylle våre forpliktelser og samfunnsansvar blir nøye vurdert for å holde kostnadsnivået nede.
Imidlertid er utfordringen av en slik dimensjon at det ikke er mulig for oss å absorbere de
merkostnadene vi blir påført gjennom en kraftig økning av våre innkjøpspriser. Vi ser oss derfor nødt
til å fravike våre vanlige bestemmelser om prisendring, slik at vi kan drive forsvarlig drift og være en
leverandør for dere også fremover.
Konkret vil vi re-kalkulere alle priser på valutavarer med utgangspunkt i Norges Banks
referansekurser. Kursene vil bli satt den 30. i måneden, basert på snittet de foregående fem dagene,
og så vil vi justere prisene opp eller ned basert på dette. Samtidig vil vi gjennomføre prisendringer på
varer der vi betaler i NOK, gitt at våre leverandører krever ekstraordinær økning ut i fra force
majeure. Dette vil være gjeldende ut 2020 eller så lenge situasjonen tilsier det. Deretter vil vi gå
tilbake til gjeldende avtales bestemmelser om prisdannelse.
Ekstraordinære omstendigheter krever ekstraordinære løsninger. Vi håper på deres hjelp til å takle
disse omstendighetene slik at vi kan fortsette å levere Office24s løsninger og produkter til dere.
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