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Szállítási költségek

Terrán Futár
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CSOMAGOLÁSI- ÉS 
RAKLAPKÖLTSÉGEK

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén cso
magküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok 
expressz kiszállítását Magyarország határain belül, a mellé
kelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft-hez délelőtt 9 óráig beér
kező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, 
a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolások
tól számított 4. munkanapon szállítjuk.

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes 
házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű 
áru egyidejű megrendelése esetén). A 4 raklap mennyiséget 
el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön 
felszámításra kerül, melynek díja 11.000 Ft + ÁFA.

800 mm fölötti, vagy 200 kq-ot meghaladó sú

lyú termékek raklapon szállítva (max. 1 tonnáig)

Általános logisztikai díj, raklap betétdíj
A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az 
Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben - a vétel
ár megfizetésével egyidejűleg - külön kell megfizetni. Az Ál
talános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben 
foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.
A sérülésmentes és újrahasználható állapotban lévő, 
cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés 
helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a meg
rendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles 
a Vevőktől a raklap betétdíjának árát - a raklapok átvéte
lével egyidejűleg - készpénzben visszaszolgáltatni. Nem 
raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön 
csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

Terrán egyedi jelölésű raklap 
visszavásárlási ára/db
(kereskedelmi Partnertől cégünk által visszaszállítva)

Terrán egyedi jelölésű raklap 
visszavásárlási ára/db
(kereskedelmi Partner vagy Vevő által bólyi Hl. kun- 
szentmiklósi telephelyünkre visszaszállítva)
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Általános logisztikai díj/raklap
(tartalmazza a raklap betétdíját is)

Nettó 50.000 Ft feletti önálló rendszertartozék megrende
lése esetén - a csomagolási vagy logisztikai díj mellé - 
a futárszolgáltatás díja nem kerül felszámításra.


