WARUNKI DOSTAW W POLSCE ▪ TERMS OF DELIVERY IN POLAND

ZAMÓWIENIE POWYŻEJ

35 000 PLN

DOSTAWA GRATIS
1. Odbiór własny z magazynu Lindab Sp. z o.o.:
WIERUCHÓW: ul. Sochaczewska 144, poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00,
BRWINÓW: MLP Pruszków II, Moszna-Parcela 29, budynek 5B, poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00.
2. Wysyłka firmą spedycyjną na koszt odbiorcy.
Odbiorca ma prawo zamówić dowolną firmę transportową.
3. Wysyłki transportowe zryczałtowane, w dowolny punkt w Polsce, na zasadach:
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO PLN

ZRYCZAŁTOWANY KOSZT TRANSPORTU

0 - 6 000

koszt transportu 6% wartości netto (minimum 300 zł)

UWAGA - jeśli wysyłany towar nie jest objętościowy lub ciężki i rzeczywiste koszty spedycji są znacznie
niższe od kosztów zryczałtowanych - klient zostanie obciążony niższym kosztem rzeczywistym

6 001 - 12 000

koszt transportu 4% wartości netto (minimum 350 zł)

12 001 - 22 000

koszt transportu 3% wartości netto (minimum 400 zł)

22 001 - 35 000

koszt transportu 2% wartości netto (minimum 500 zł)

> 35 000

DOSTAWA BEZPŁATNA

UWAGI:
1. Zryczałtowane koszty transportu obowiązują na terenie całej Polski i są takie same dla dowolnego
punktu w kraju.
2. Lindab Sp. z o.o. zobowiązuje się, że transport zgodnie ze zryczałtowanymi kosztami transportu
zostanie zrealizowany w maksimum 7 dni roboczych.
3. Zryczałtowanych kosztów transportu nie można używać do produktów gabarytowych tzn.:
produktów gabarytowych,
rur spiro powyżej średnicy 315 mm,
kanałów i kształtek prostokątnych,
profili stalowych i kanałowych,
opakowań zwrotnych (tj. spirbox + osłony)
oraz do ofert specjalnych gdzie wyraźnie zostało zaznaczone, że koszt transportu będzie określany
oddzielnie.
Koszty transportu na wyżej wymienione produkty podlegają kalkulacji indywidualnej.
4. Koszty dostawy ekspresowej określane są indywidualnie.
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Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszym DZIAŁEM HANDLOWYM:
WIERUCHÓW
BRWINÓW
210

tel.: (22) 250 50 50
tel.: (22) 427 65 15

fax: (22) 250 50 60

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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