
Súlyhatár A nap leadott rendelés
A+2. munkanapon történő szállítás*

A. nap leadott rendelés
kiszállítás A+5 munkanapon belül Ft/szállítás*

0,00-500,00 kg / fuvar 15 900 Ft 13 600 Ft
500.00-1000.00 kg / fuvar 15 900 Ft 13 600 Ft

1000,00- kg felett / minden megkezdett 1000 kg 38 100 Ft 25 100 Ft

0,00-500,00 kg / fuvar 15 900 Ft ingyenes
500.00-1000.00 kg / fuvar 15 900 Ft ingyenes
1000,00- kg felett / minden megkezdett 1000 kg 38 100 Ft ingyenes

Tetőszigetelő lemezek 2000 m2 mennyiség alatt,
Bitumenes lemezek: 4 palettáig
Tetőszigetelő lemezek 2000 m2 mennyiség felett,
Bitumenes lemezek 4 paletta felett ingyenes ingyenes

3 IBC rendeléséig
3 IBC rendelése felett ingyenes ingyenes

5 raklapig
5 raklap felett ingyenes ingyenes

IBC tartályos adalékszerek megrendelése esetén, értékhatártól függetlenül

A Sika Hungária Kft. Fuvardíj táblázata 2022.03.16-tól forintban
Kedvezményes fuvardíjtáblázat súlyhatárok szerint - A feltüntetett árak nettó árak, ÁFA nélkül értendők.

Megrendelés értékének függvényében
Mennyiségtől függetlenül 350.000,-Ft nettó rendelési min. érték vagy felett

Tetőszigetelő és bitumenes lemezek megrendelése esetén, értékhatártól függetlenül

A súlyhatárok nagyságrendjének függvényében kerül meghatározásra.

A fenti díjtételek 525 Ft/l üzemanyagár (MOL listaár) erejéig érvényesek. 525 Ft/l üzemanyagár felett minden megkezdett +25 Ft/l esetén a táblázatban szereplő fuvardíjak további +1%-al 

A súlyhatárok nagyságrendjének függvényében kerül meghatározásra.

A súlyhatárok nagyságrendjének függvényében kerül meghatározásra.
Sika Ceram termékek esetében, értékhatártól függetlenül

 Egyéb, szállítással kapcsolatos költségek
IBC tartály átfejtés: 3000 Ft / alkalom

* A 0 - 500 kg -ig terjedő súlyhatárban, 15:00 óráig leadott rendelések esetében tudjuk biztosítani a másnapi csomagfeladást és a harmadnap 8.00 - 17.00 óráig történő kiszállítást.
A megadott kiszállítási idők - amennyiben az anyagok kiadását aktuális raktárkészlet nem teszi lehetővé -, az anyagok rendelkezésre állásától, raktárra történő beérkezésétől érvényesek. 

Az ADR-es termékek esetében legkorábban harmadnapra történő kiszállítást tudunk vállalni.



Súlyhatár A nap leadott rendelés
A+2. munkanapon történő szállítás*

A. nap leadott rendelés
kiszállítás A+5 munkanapon belül Ft/szállítás*

0,00-500,00 kg / fuvar 42,00 €                                                                                                                      36,00 €                                                                                                                      
500.00-1000.00 kg / fuvar 42,00 €                                                                                                                      36,00 €                                                                                                                      

1000,00- kg felett / minden megkezdett 1000 kg
100,00 €                                                                                                                    67,00 €                                                                                                                      

0,00-500,00 kg / fuvar 42,00 €                                                                                                                      ingyenes
500.00-1000.00 kg / fuvar 42,00 €                                                                                                                      ingyenes
1000,00- kg felett / minden megkezdett 1000 kg 100,00 €                                                                                                                    ingyenes

Tetőszigetelő lemezek 2000 m2 mennyiség alatt,
Bitumenes lemezek: 4 palettáig
Tetőszigetelő lemezek 2000 m2 mennyiség felett,
Bitumenes lemezek 4 paletta felett ingyenes ingyenes

3 IBC rendeléséig
3 IBC rendelése felett ingyenes ingyenes

5 raklapig
5 raklap felett ingyenes ingyenes

A Sika Hungária Kft. Fuvardíj táblázata 2022.03.16-tól euróban
Kedvezményes fuvardíjtáblázat súlyhatárok szerint - A feltüntetett árak nettó árak, ÁFA nélkül értendők.

Megrendelés értékének függvényében
Mennyiségtől függetlenül 900 € nettó rendelési min. érték vagy felett

Tetőszigetelő és bitumenes lemezek megrendelése esetén, értékhatártól függetlenül

A súlyhatárok nagyságrendjének függvényében kerül meghatározásra.

IBC tartályos adalékszerek megrendelése esetén, értékhatártól függetlenül
A súlyhatárok nagyságrendjének függvényében kerül meghatározásra.

Sika Ceram termékek esetében, értékhatártól függetlenül
A súlyhatárok nagyságrendjének függvényében kerül meghatározásra.

 Egyéb, szállítással kapcsolatos költségek
IBC tartály átfejtés: 8 € / alkalom

* A 0 - 500 kg -ig terjedő súlyhatárban, 15:00 óráig leadott rendelések esetében tudjuk biztosítani a másnapi csomagfeladást és a harmadnap 8.00 - 17.00 óráig történő kiszállítást.
A megadott kiszállítási idők - amennyiben az anyagok kiadását aktuális raktárkészlet nem teszi lehetővé -, az anyagok rendelkezésre állásától, raktárra történő beérkezésétől érvényesek. 

Az ADR-es termékek esetében legkorábban harmadnapra történő kiszállítást tudunk vállalni.

A fenti díjtételek 525 Ft/l üzemanyagár (MOL listaár) erejéig érvényesek. 525 Ft/l üzemanyagár felett minden megkezdett +25 Ft/l esetén a táblázatban szereplő fuvardíjak további +1%-al 
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