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Koszty i sposoby transportu. 

Koszty transportu są naliczane indywidualnie do danego zamówienia w 
zależności od wagi i sposobu pakowania np. list, paczka czy paleta. Przy każdym 
złożonym zamówieniu będzie wysyłana osoba wiadomość  o  kosztach transportu według 
wagi i sposobu pakowania, który będzie doliczany do faktury końcowej (zamówienie + 
koszty transportu = rachunek) . Koszty transportu nie dublują się.  

Opłata za przesyłkę jest zależna od kategorii produktów, które chcesz kupić. W 
przypadku jednoczesnego kupowania produktów różnych grup, dostawy mogą odbywać się 
kilkoma niezależnymi przesyłkami np. Chcecie zakupić Państwo wkład kominkowy, rury 
spalinowe, klej oraz płyty izolacyjne. Towar fizycznie nie jest w stanie zmieścić się na jednej 
palecie i  będzie podzielony tak by  bezpiecznie dotarł do Państwa. W zależności od 
złożonego zamówienia koszt dostawy będzie rozłozony dla każdej palety  oddzielnie. 
Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy waga 
paczki nie przekracza 30 kg. W przypadku produktów o większej wadze bądź dużych 
gabarytach paczka może zostać dostarczona pod budynek znajdujący się w adresie dostawy.  

Dokładny koszt transportu będzie wysyłany na Państwa skrzynkę elektroniczną 
po akceptacji złożonego zamówienia.  

 

Koszty i sposób dostawy: 

Sposób dostawy Koszt 
dostawy 

Czas dostawy 

Poczta Polska 
(wyłącznie zamówienia, których wartość nie 
przekracza 200 zł oraz nie charakteryzują się 
dużą wagą lub gabarytami) 

od 20 zł zazwyczaj 2-5 dni 
roboczych 

Przesyłka kurierska 
- paczka 
- paleta 

 
od 35 zł 
od 211 zł 

następny dzień 
roboczy 
po wysyłce paczki 
z magazynu* 

Odbiór osobisty  0 zł o dostarczeniu 
przesyłki do 
punktu odbioru 
informujemy 
e-mailem 

* Czas dostawy może się wydłużyć z powodu:  
a) nie zastania nikogo pod podanym adresem  
b) z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej. 
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Sposób płatności: 

Sposób płatności Koszt płatności 

Poczta Polska - 
pobranie 
 

do 200 zł/brutto 

Przesyłka kurierska 
- pobranie 

 
do 2000 zł/brutto 
 

Przedpłata  na konto powyżej 2000 zł/brutto 

Przedpłata  na konto Produkty pod indywidualne 
zamówienie 

Odbiór osobisty  0 zł/brutto 

 


