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INFORMACJE

PRZEJRZYSTOŚĆ W KAŻDYM SZCZEGÓLE

Informacje o cenniku netto (ważne od listopada 2018):
Ceny netto podane są w Euro za sztukę, wraz z opakowaniem.
Cena nie zawiera dodatków stopowych, które doliczane są na
podstawie aktualnych kursów
(dostępnych: www.premium-stal.pl/ dodatkistopowe).
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami jest wolny od podatku
obrotowego VAT dla przedsiębiorstw, po podaniu ich numeru
NIP PL (dla podatku obrotowego VAT-UE w obrocie handlowym
pomiędzy podatnikami VAT z państw Uni Europejskiej). Podatek
VAT zostanie doliczony firmom bez numeru NIP PL oraz klientom prywatnym.
W przypadku zmian cen, obowiązują ceny podane w naszym
sklepie online.

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

indywidualnie. Koszty wysyłki i dostawy poza UE oraz usługi
niestandardowe jak np.: dostawa ekspresowa, doręczenie
w sobotę czy o ściśle określonej godzinie, do uzgodnienia.

Koszty opakowania:
Wszystkie produkty są bardzo starannie zapakowane.
Opakowania są bezpłatne.

Czas dostawy:
Wymiary standardowe, zgodne z naszym programem dostawy
dostarczamy w możliwie najkrótszym czasie:
Europa ok. 3 - 5 dni roboczych
Austria ok. 2 - 4 dni roboczych
Niemcy ok. 1 - 3 dni roboczych
Zamówienia wymiarów specjalnych realizujemy w krótkich
terminach uzgadnianych indywidualnie.

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-stal.pl/ wysylka ).
Przy większych zamówieniach koszty wysyłki obliczane są

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

www.premium-stal.pl

ABRAMS® PORADNIK STALI

www.poradnikstali.pl

ABRAMS® PREMIUM STAL Shop

www.premium-stal.pl/sklep

ABRAMS INDUSTRIES®

www.abrams-industries.pl

Materiały stalowe

www.premium-stal.pl/materialystalowe

ABRAMS® News

www.abrams-industries.pl/news

Wykonania stali

www.premium-stal.pl/rodzajewykonania

ABRAMS Ogólne warunki handlowe

www.abrams-industries.pl/OWH

Tabela wagowa stali (płaskiej i okrągłej)

www.premium-stal.pl/tabelawagowa

ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM

www.premium-aluminium.pl

Aktualne ceny za dodatki stopowe

www.premium-stal.pl/ dodatkistopowe

ABRAMS® PREMIUM TOOLS

www.premium-tools.pl

Aktualne informacje o kosztach wysyłki

www.premium-stal.pl/ kosztywysylki

ABRAMS® PROJEKTY ARTYSTYCZNE

www.abrams-artprojects.pl

®

®

Nasz program dostaw daje Państwu wgląd w ogólne właściwości i możliwości zastosowania obrobionych stali narzędziowych i powinien Państwu ułatwić wybór materiału, odpowiadający życzonemu
zastosowaniu. W znacznej mierze z powodu różnorakich możliwości zastosowania naszych produktów, konieczne są pisemne ustalenia co do gwarancji określonych właściwości i wartości, w każdym
pojedyńczym przypadku.
Pomyłki i błędy w druku są zastrzeżone.
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