ÁRUSZÁLLÍTÁS
AZ ÚTDÍJ BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEINK

Kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a 75 000-os értékhatárt, vevônként, szállítólevelenként,
szállítási címenként, akkor a következô díjakat számoljuk fel:
– ha a rendelés súlya nem haladja meg az 50kg-ot, akkor ún. csomagdíjat számolunk fel, melynek nettó értéke 4000.
– ha a rendelés súlya nagyobb, mint 50kg akkor ún. paletta díjat számolunk fel melynek nettó értéke palettánként 9000.
Saját szállítás esetén az elôzôekben említett díjtételek nem jelentkeznek.

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenômentes kiszolgálás biztosítása érdekében heti 2 alkalommal terítôjáratokat indítunk központi
telephelyünkrôl, Sóskútról. A teljesítés egyik feltétele a minimum 75.000-os nettó rendelési érték elérése, szállítási címenként.
A gyûjtôszállításainkon kívül, fuvarköltség terhelés nélküli rendelési igények teljesítését az alábbi táblázatban jelzett érték, kilométer és súlyhatárok elérése mellett tudjuk biztosítani. Amennyiben ezzel a lehetôséggel kíván élni, kérjük megrendelését legalább a
kívánt szállítást megelôzô munkanap 12.00-ig szíveskedjen elküldeni részünkre.
Abban az esetben, ha a megrendelése a következô munkanapra vonatkozik, és eléri a díjmentes áruszállításra vonatkozó táblázatban
jelzett érték- és súlyhatárokat, akkor lehetôségeink szerint írásos visszaigazolásunknak megfelelôen teljesítjük a kiszállítást.
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, esetlegesen napszakra meghatározott érkezési idôre. Lakossági, és web áruház jellegû szállítási elvárások, részünkrôl nem megoldottak.
Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bárminemû engedély szükséges, akkor annak beszerzése a Vevô feladata. Amennyiben errôl nem tud gondoskodni, akkor az engedély költségeit átterheljük.
A szállítás ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történik, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van – pl.
önrakodós hátfalas, önrakodós darus szállítás, vagy rakodó személyzetes szállítás – kérjük, rendelésén feltétlenül szerepeltesse.
Ha a megrendelés nem éri el az alábbi táblázatokban meghatározott minimum rendelési értéket, a kiszállítást csak gyûjtôfuvarral,
vagy szállítási díj ellenében tudjuk megoldani, mely esetben a szállítás idôpontját a szállítási ügyintézôvel kérjük egyeztetni.
Súlyhatárok

0 - 3,5 tonnáig

3,5 - 6 tonnáig

6 - 11 tonnáig

11 - 14 tonnáig

14 - 24 tonnáig

Minimum nettó rendelési érték, díjmentes szállításhoz (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

Szaktanácsadás,
mûszaki információk
Központi szaktanácsadás
06 40/462-734;
szaktanacs@mapei.hu
Hívható 7.00-tól 15.20-ig hétköznap

