ÁRUSZÁLLÍTÁS
A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében heti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk
központi telephelyünkről, Sóskútról. Ezek felosztása az alábbi térképen láthatóak. A teljesítés egyik feltétele a szezonon kívüli időszakban
(december 1-től február végéig) minimum a 100 000 Ft-os nettó, szezonban pedig (március 1-től november végéig) 120 000 Ft-os nettó
rendelési érték elérése szállítási címenként. .
További feltétele a szállítást megelőző munkanapon 12.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas,
a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú.
Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.
A terítőjáratainkon kívül, fuvarköltség terhelés nélküli rendelési igények teljesítését az alábbi táblázatban jelzett érték, kilométer és súlyhatárok elérése esetén tudjuk biztosítani. Az ilyen rendelések kezeléséhez a terítőjárat teljesítéséhez szükséges feltételek az irányadóak.
Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a szezonon kívüli időszakban (december 1-től február végéig)
a nettó 100 000 Ft-os, illetve szezonban (március 1-től november végéig) a nettó 120 000 Ft-os értékhatárt vevőnként, szállítólevelenként,
szállítási címenként, akkor a következő díjakat számoljuk fel:
– ha a rendelés súlya nem haladja meg az 50kg-ot, akkor ún. csomagdíjat számolunk fel, melynek nettó értéke 4000 Ft
– ha a rendelés súlya nagyobb, mint 50kg akkor ún. paletta díjat számolunk fel melynek nettó értéke palettánként 9000 Ft.
Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.
A megrendelést a megrendeles@mapei.hu e-mail címre, vagy a +36-23-560-522-es fax számra kérjük leadni.
Szállításainkat csak partnereink, viszonteladóink telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. A kiszállítás munkaidőben történik,
konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután)
történő szállítási igényt igyekszünk figyelembe venni. Lakossági, és web áruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak.
Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest
területén belül az egyedi /védett övezeteknél (Vár, és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási
határidő megnövekedhet 2 munkanapra. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a
szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő
biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülő terek, börtönök, erőművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött,
ennek biztosítása a Vevő feladata. Vidéki útvonal behajtási engedély köteles szállítások esetén, amennyiben a Vevő ennek ügyintézését nem
vállalja, úgy az ügyintézési idő miatt szállításunkat nem tudjuk másnapi teljesítéssel vállalni. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban
tájékoztatjuk.
Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5 fokos hőmérséklet alatt
a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.
A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van – pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, vagy rakodó személyzettel igényelt szállítás – kérjük, rendelésén feltétlenül szerepeltesse. Rakodó személyzettel történő szállítás költségeit átterheljük.
Súlyhatárok

0 - 3,5 tonnáig

3,5 - 6 tonnáig

6 - 11 tonnáig

11 - 14 tonnáig

14 - 24 tonnáig

Minimum nettó rendelési érték a díjmentes kiszállításhoz (Ft):
Budapest + 50 km-ig

220 000,-

300 000,-

400 000,-

450 000,-

800 000,-

Budapest + 51-100 km-ig

460 000,-

500 000,-

560 000,-

600 000,-

700 000,-

Budapest + 101-150 km-ig

630 000,-

700 000,-

780 000,-

840 000,-

990 000,-

Budapest + 151-200 km-ig

830 000,-

950 000,-

1 100 000,-

1 160 000,-

1 360 000,-

1 000 000,-

1 250 000,-

1 350 000,-

1 400 000,-

1 550 000,-

Budapest + 200 km felett

Terítőjáratok szállítási napjai területenként
hétfő, szerda és csütörtök
hétfő, szerda és csütörtök
kedd, szerda és péntek
kedd, szerda és péntek
kedd, csütörtök és péntek
kedd, csütörtök és péntek

December 1-től február végéig:
hétfő és csütörtök
hétfő és szerda
kedd és csütörtök
kedd és péntek
szerda és péntek
kedd és csütörtök

Minden munkanap

Szaktanácsadás,
műszaki információk

Központi szaktanácsadás
06 40/462-734
szaktanacs@mapei.hu
Hívható 7.00-tól 15.20-ig hétköznap

