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Doprava : 

Ceny dopravy platí pro pravidelné týdenní rozvozy v určený den.

Dovoz zboží do 7 dnů po jeho zakoupení (pokud je skladem).

Při nákupu do 6 050,00 Kč vč. DPH (5 000,00 Kč bez DPH )

 je cena dopravy po celé ČR paušální ve výši  726,00 Kč vč. DPH (600,00 Kč bez DPH)

Při nákupu nad 6 050,00 Kč vč. DPH (5 000,00 Kč bez DPH )

 je cena dopravy po celé ČR paušální ve výši  665,50 Kč vč. DPH (550,00 Kč bez DPH)

Při nákupu nad 12 100,00 Kč vč. DPH  (10 000,00 Kč bez DPH)

 je cena dopravy po celé ČR paušální ve výši  605,00 Kč vč. DPH (500,00 Kč bez DPH)

Doprava mimo pravidelný rozvozový den - cena i termín smluvní na základě speciální kalkulace.

Při zasílání spediční službou je k ceně dopravy účtováno 

balné ve výši 121,00 Kč vč. DPH (100,00 Kč bez DPH) za 1 zakázku. 

Při zasílání zboží na dobírku je k ceně dopravy přiúčtováno doběrečné  ve výši 50,00 Kč vbč. DPH (41,32 Kč bez DPH).

Formátování :

Formátování zakoupeného materiálu - 

je cena 1 metru řezu = 40,00 Kč s DPH (33,06 Kč bez DPH)

Deskový materiál řežeme na kotoučové pile - hrany nejsou vyleštěné , přesnost řezání je ± 4 mm. 

Pro formátování desek platí dodací lhůta 2 pracovní dny od zaplacení nebo dle dohody.

Donesený (u nás nezakoupený) materiál NEFORMÁTUJEME ani jinak NEUPRAVUJEME. 

Uzavírání komůrek : 

Uzavírání (lepení) otevřených hran komůrkových desek Al páskou

cena - 20,00 Kč vč. DPH (16,53 Kč bez DPH) za 1 metr hrany.

(Pozor - cena za lepení neobsahuje AL pásku - je nutné připočítat cenu AL pásky)

PRAHA - Hlubočinka 809, 251 68 Sulice, tel 323 604 333, e-mail  hlubocinka.prodejna@lanitplast.cz

OLOMOUC - Hamerská 19, 772 06 Olomouc, tel 599 508 542, e-mail  olomouc@lanitplast.cz

KARLOVY VARY - Závodu míru 306, 360 17 Karlovy Vary, tel 353 588 188, e-mail  karlovy.vary@lanitplast.cz

PRODEJNÍ CENY NA WWW.POLYKARBONAT.CZ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

LANIT PLAST, s.r.o.
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Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. V oranžových sloupcích jsou uvedeny ceny včetně DPH 21%. Právo změny vyhrazeno !


