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Cennik usług transportowych AGA Sp.J.
 

Czas i koszty dostawy 

Poniższe ceny transporu są cenami brutto z vat 23%

Cennik dostawy transportem własnym na terenie Białegostoku i okolic

Transport samochodem dostawczym bez windy do 3,5t Gotówka /Przelew/Płatność online

Transport na terenie Białegostoku + 20km okolice 60,00 zł

Transport za terenem Białegostoku powyżej 21km do 50km 100,00 zł

Transport powyżej 50km od Białegostoku realizowany jest dostawą spedycyjną Cennik dostawy spedycyjnej

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dostawa polega wyłącznie na dostarczeniu Towaru pod podany adres (czyli numer 
budynku) i nie dotyczy rozładunku, ani wniesienia Towaru oraz, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
Towaru powstałe przy rozładunku lub przy jego wnoszeniu. Dostawa Towaru, w oparciu o indywidualne uzgodnienia z Kupującym,
może obejmować rozładowanie Towaru, a także wniesienie Towaru. Cena tekiej usługi jest uzgadniana ze sprzedawcą 
indywidualnie i doliczna jest do wartości usługi transportowej. Termin dostawy ustalany jest indywiduanie z klientem i przed jego 
realizacją w dniu dostawy Sprzedawca potwierdza gotowość dostarczenia towaru upewniając się że Klient ma możliwość 
dokonania odbioru towaru w ustalonym wcześniej terminie.

Cennik dostawy spedycyjnej 
Koszt dostawy jest uzależniony od gabarytu, oraz łącznej wagi zamówienia liczony w jednostce paletowej      = 1 paleta euro 
80x120 / max wysokość przesyłki 200cm / max waga przesyłki 990kg. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce jako 
jednostka paletowa i klient ponosi jeden jednostkowy koszt wybranej poniżej dostawy. Jeżeli zamówienie przekracza dopuszczalną 
wagę wysyłki jednej jednostki paletowej generuje to potrzebę przygotowania kolejnej jednostki paletowej co w przeliczeniu będzie 
skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty przesyłki paletowej i/lub wielokrotności wybranej paczki - jako koszt usługi 
transportowej.W przypadku zleceń spedycyjnych dostarczenia towaru - firma AGA Sp.J w imieniu Klienta zleca firmom 
spedycyjnym dostarczenie towaru w umówionym terminie natomiast czas dostawy określony przez firmy kurierskie jest umowny i 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

Waga paczki Gotówka/Przelew/Płatność 
online

Płatność
za pobraniem

Mini paczka w streczopaku do 19kg 35 zł 39 zł

Midi paczka w streczopaku od 20kg do 30kg 45 zł 49 zł

Półpaleta 40x60 max wysokość 160cm do wagi 450kg brutto 100 zł 125 zł

Paleta euro 80x120 max wysokość 190cm do wagi 995kg brutto 166,05 zł 189 zł

 
Czas dostawy
Całkowity czas realizacji dostawy wynosi od 2-5 dni roboczych dla dostawy spedycyjnej. W innych przypadkach czas dostawy jest 
ustalany z klientem indywidualnie i przyjmuje się termin dostawy w dniu umownym.
 

http://www.ceramikalinea.pl/

