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ABRAMS® PREMIUM STAL – JAKOŚĆ GODNA PODZIWU!

Informacje o naszym portfolio (ważne od stycznia 2023):
Ten katalog produktów zawiera przegląd naszych 8 rodzajów 
aluminium w 4307 wymiarach.

Nasze aktualne ceny można znaleźć w naszym sklepie interne-

towym na www.premium-aluminium.pl/sklep

Minimalna wartość zamówienia: 
Możliwość zamówienia nawet najmniejszej ilości materiału. 
Bez minimalnej wartości zamówienia!

Opakowanie / koszty opakowania:
Wszystkie elementy ALU-Präz® są dostarczane 
z folią ochronną po obu stronach grubości.

Wszystkie produkty są bardzo starannie zapakowane.
Opakowania są bezpłatne.

Zasady i koszty wysyłki:
Zapakowany materiał o wadze do 40 kg wysyłany jest przesyłką 
kurierską, powyżej 40 kg spedycją. Kalkulacja kosztów dostawy 

została przeprowadzona na podstawie naszych kosztów 
własnych i przedstawia się następująco: do 20 kg wagi koszt 
wysyłki wynosi 25 Euro, plus 10 Euro za każde rozpoczęte 10 kg. 
Do każdego zamówienia zostanie doliczona opłata drogowa  
w wysokości 2,95 Euro. (z zastrzeżeniem zmian, dostępnych 
tutaj: www.premium-aluminium.pl/kosztywysylki). 
Przy większych zamówieniach koszty wysyłki obliczane są 
indywidualnie. Koszty wysyłki i dostawy poza UE oraz usługi 
niestandardowe jak np.: dostawa ekspresowa, doręczenie 
w sobotę czy o ściśle określonej godzinie, do uzgodnienia.

Czas dostawy:
Wymiary standardowe, zgodne z naszym programem dostawy 
dostarczamy w możliwie najkrótszym czasie:

Niemcy ok. 1 - 3 dni roboczych 
Zamówienia wymiarów specjalnych realizujemy w krótkich

terminach uzgadnianych indywidualnie.

Warunki płatności:
Płatność w Euro na rachunek. Termin płatności całkowitej 
wartości faktury (bez potrąceń) - 14 dni od daty wystawienia 
faktury.

Ten program dostaw zawiera przegląd ogólnych właściwości i zastosowań aluminium i ma na celu ułatwienie wyboru do zastosowania.
W znacznej mierze z powodu różnorakich możliwości zastosowania naszych produktów, konieczne są pisemne ustalenia co do gwarancji określonych właściwości i wartości, w każdym pojedynczym 
przypadku.

Pomyłki i błędy w druku są zastrzeżone. 
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