Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Dostaw1)
POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ
Złożenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia

Przed godziną 14:00

Tego samego dnia – w dni robocze, w godzinach pracy Działu Realizacji Zamówień (07:00-21:00)

Po godzinie 14:00

W ciągu 24 godzin – w dni robocze, w godzinach pracy Działu Realizacji Zamówień (07:00-21:00)

WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA
Sposób dostawy

Dostawa na koszt
ROCKWOOL Polska
oraz odbiory własne

Usługa kurierska – płatna
wg tabeli opłat dostępnej
na www.rockwool.pl

Rodzaj opakowania

Ilość minimalna
(dostawa w jedno miejsce
rozładunku)

Dostawa pełnopojazdowa
(szczegółowe dane w cenniku)

Palety - produkty ogólnobudowlane
i maty HVAC

6 palet

12 palet

Palety - produkty dachowe, fasadowe
i pozostałe produkty HVAC

13 palet

26 palet

Palety, rolki, worki, paczki – mix produktów
46 m3 transportowych
dachowych, ogólnobudowlanych,
(pół auta)
fasadowych, technicznych

95 m3 transportowych
(całe auto)

Rolki, worki, paczki, palety –
mix produktów technicznych

7000 PLN wg cen netto

95 m3 transportowych
(całe auto)

Produkty w paczkach lub kartonach

1 paczka lub karton

–

Produkty na paletach

1 paleta

–

 3 tony dla produktów
nieoznaczonych symbolem*
C (pozacennikowe/specjalne)

Wszystkie

 1 opakowanie zbiorcze
dla produktów
oznaczonych symbolem*

–

PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW
Grupa produktowa

Dostawy pełnopojazdowe

Dostawy częściowe

A

2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji

B

10 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji

Jak dla dostaw pełnopojazdowych
+ do 2 dni roboczych

C (pozacennikowe/specjalne)

Ustalane indywidualnie

ZMIANY LUB ANULACJE POTWIERDZONYCH ZAMÓWIEŃ
Grupa produktowa

Termin zmian lub anulacji zamówienia
bez dodatkowych opłat

Opłaty wynikajace ze zmian lub anulacji
zamówienia po terminie

A

Do 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia,
ale nie później niż 2 dni robocze przed datą dostawy

100 PLN2)

B

Do 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia,
ale nie później niż 10 dni roboczych przed datą dostawy

200 PLN2)

C (pozacennikowe/specjalne)

Do 2 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia,
ale nie później niż 10 dni roboczych przed datą dostawy

100% wartości zamówienia2)

1)

Pełny tekst Ogólnych Warunków Dostaw ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jest dostępny na stronie www.rockwool.pl

2)

+ewentualne koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz magazynowania

Przedłużony rozładunek powyżej 3 godzin jest równoznaczny ze zgodą na obciążenie klienta kosztami 50 PLN za każdą kolejną rozpoczętą godzinę rozładunku.

Przesyłki krajowe o wadze do 31,5 kg
Przesyłki DHL PARCEL POLSKA
Waga paczki

Cena netto

PK1)

12,57

5 kg

12,57

10 kg

12,57

20 kg

12,57

31,5 kg

12,57

PK – dokumenty w sztywnej kopercie firmowej o wadze do 1 kg.

1)

Opłaty za usługi dodatkowe i dopłaty
Usługi dodatkowe

Cena netto

Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD)

3,90

Opłata za element niestandardowy dla przesyłek krajowych o wadze do 31,5 kg

8,70

Opłata za element niestandardowy dla przesyłek i palet o wadze powyżej 31,5 kg
Opłata za tzw. pusty podjazd (kurier przyjeżdża po przesyłkę, która nie jest gotowa)

87,50
5,00

Ceny zgodne z obowiązującym Cennikiem specjalnym Cennikiem Usług DHL Parcel w momencie przygotowania cennika.
Ww. ceny przestają obowiązywać w momencie zmiany aktualnego Cennika specjalnego Cennika Usług DHL Parcel.
1)

Wszystkie opłaty wyrażone są w PLN i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce, nie
zawierają opłat dodatkowych.

Przesyłki krajowe o wadze pow. 31,5 kg
Przesyłki powyżej 31,5 kg wyceniamy indywidualnie w oparciu o DHL doliczając też opłaty za elementy niestandardowe,
zwrot dokumentów oraz opłatę paliwową.

