HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSOK
Rendelésedet rendszeres körfuvarjainkkal munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között tudjuk
kiszállítani az alábbiak szerint:

HÁZHOZ SZÁLLÍT ÁSI DÍJ AINK

VIDÉK

BU DAPEST

Nettó rendelési érték

tekercses anyagok
160 cm szélesség 160 cm szélesség
alatt
fölött

40.000 Ft fölött

INGYENES

40.000 Ft alatt

3.000 Ft + áfa

táblás
anyagok

azonnali kiszállítás futárral

5000 Ft + áfa

7000 Ft + áfa

mérettől
függően 515.000 Ft

60.000 Ft alatt

2000 Ft + áfa

7000 Ft + áfa

7000 Ft + áfa

60.000 - 150.000 Ft között

INGYENES

3000 Ft + áfa

3000 Ft + áfa

150.000 Ft fölött (max. 4
méteres táblaméretig)
utánvétes fizetés díja

INGYENES
500 Ft + áfa / szállítás

HÁZHOZ SZÁLLÍT ÁS RENDELÉS LEADÁSI HAT ÁRIDŐK
ÁRID K
BUDAP EST :
TEKERCSES ANYAGOK 320 cm szélességig:
De. 11:00 óráig leadott rendelések: aznapi körfuvarban szállítjuk ki.
De. 11:00 óra után leadott rendelések: másnapi körfuvarban szállítjuk ki.
TÁBLA
15:30-ig leadott tábla rendeléseket következő munkanapon szállítjuk ki.

VIDÉK:
TEKERCSES ANYAGOK 160 cm szélességig:
13:00 óráig leadott rendelések: futárszolgálattal másnapra
TÁBLÁK és TEKERCSES ANYAGOK 160 cm szélesség fölött
Kérjük érdeklődj Ügyfélszolgálatunkon, hogy a Te címedre mely napokon van túrajáratunk.
Konkrét időpontra történő kiszállítást csak azonnali fuvarként (futárral) tudunk vállalni.

MÉRETRE VÁGÁS
T EKERC SES ANYAGOK DARABOLÁSA:
Professzionális tekercsvágó gépeinkkel bármilyen tekercses fóiát a kért szélességre tudjuk vágni
5 m szélességig.
Kizárólag saját alapanyagainkat vágjuk méretre.
Vágási díj:
Tekercsenként egy vágás ingyenes, minden további vágás 500 Ft+áfa / vágás
Minimális mennyiség daraboláshoz: 5 folyóméter

T ÁBLÁS ANYAGOK:
1 mm fölötti anyagvastagság esetén:
Professzionális Schelling vízszintes és függőleges lapszabász gépeinken bármely nálunk vásárolt
táblás anyagot precízen méretre tudunk vágni igény szerint, 1-2 munkanapos határidővel.
Tábla harmadolás: ingyenes
Egyedi méretek vágása: 5000 Ft / óra + áfa (negyedórás egységekben)

1 mm alatti anyagvastagság esetén, nyomdaipari vágás igénye esetén:
Nyomdaipari vágógéppel történő vágásokra vonatkozó átfutási időkről és díjainkról érdeklődj
Ügyfélszolgálatunkon.

