
Nasza przewaga. Szybka i niezawodna dostawa.

Poniższa tabela pomoże Państwu wybrać dogodną dla siebie usługę logistyczną. Dla Państwa oznacza to: pewność i przejrzystość w planowaniu od zamówienia  
po wysyłkę!

Jeżeli przy zamówieniu nie podano specjalnych warunków dostawy, przyjmujemy standardowe warunki. Państwa meble dostarczone będą za 95,- pln netto  
(poniżej minimum logistycznego w wys. 4.000,- pln netto) za każdy adres dostawy. Po przekroczeniu limitu logistycznego dostawa jest BEZPŁATNA!

Zmiany, przesunięcia

Zmiany terminów oraz zamówień uwzględniane są tylko w przypadku, gdy jest to technicznie możliwe, gdyż towar produkowany jest pod każdorazowe  
zamówienie klienta. Każda zmiana zamówienia, dokonana po jego potwierdzeniu, generuje koszty związane z dodatkowym nakładem pracy, które zostaną  
naliczone Zamawiającemu.

Niezależnie od wybranej formy dostawy, należy uwzględnić minimalny termin realizacji.

Opis usługi Zakres usługi Cena (netto + Vat) Warunki/przykłady

Standardowe warunki 
dostawy

Dostawa do siedziby odbi-
orcy

Dostawa do miejsca 
użytkowania bez montażu. 
Towar dostarczany jest z reguły 
bez opakowania

Tylko 95,- pln za każdy adres 
dostawy – niezależnie od 
wielkości zamówienia!

Pakiet usugowy A Dostawa do miejsca 
użytkowania bez montażu

Dostawa za pierwsze drzwi, 
bez montażu

Dopłata AKoszt na zapytanie.

Pakiet usługowy B Dostawa do miejsca 
użytkowania z montażem

Jak pakiet A, dodatkowy 
montaż

Dopłata BKoszt na zapytanie

Awizacja Awizacja dostawy przez faks 
lub E-Mail

Awiazacja 1-3 dni przedw 
wysyłką 

Tydzień dostawy ok.

 Określony tydzień dostawy Potwierdzony termin dostawy 
na tydzień*

Bez dopłaty

 Termin od-do Potwierdzona dostawa w 
dniach od - do*

Bez dopłaty

 "Nie wcześniej niż"Dostawa 
od dnia

Bez dopłaty "Dostawa od 1.12., nie 
wcześniej", konieczność 
ustalenia!

 "Nie później niż" Potwierdzona dostawa do 
dnia*

Bez dopłaty

 Dostawa w określonym dniu Dostawa w określonym dniu , za dopłatą

Zwrot Zwrot towaru (dodatkowy 
koszt)

Zwrot dostarczonego towaru, 
spowodowany nieprawidłowym 
zamówieniem musi zostać 
uzgodniony i potwierdzony.
Nienaruszony stan. Zwrotowi 
nie podlegają wykonania spec-
jalne szaf.
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