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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 05.03.2012 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DOSTAW*
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 rodzaj opakowania
ilość minimalna  
(dostawa w jedno miejsce rozładunku)

dostawa pełnopojazdowa
(szczegółowe dane w cenniku)

Dostawa na koszt 
ROCKWOOL Polska
oraz odbiory własne

Paleta - produkty ogólnobudowlane 6 palet 12 palet

Paleta - produkty dachowe i fasadowe 13 palet 26 palet

Paleta - maty - izolacje techniczne 11 palet lub 7000 PLN 22 palety

Paczki, Rolki, Worki, Mix - izolacje techniczne 7 000 PLN wg. cen netto 95 m3 transportowych

Paczki, Rolki, Worki, Mix - pozostałe produkty 46 m3 transportowych 95 m3 transportowych

Usługa Kurierska - płatna
wg. tabeli opłat dostępnej 
na www.myrockwool.pl

Produkty w paczkach lub kartonach 1 paczka lub karton -

Produkty na paletach (z wyłączeniem 
produktów ogólnobudowlanych)

1 paleta -

Wyroby Pozacennikowe Wszystkie 1,5 tony

PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW

grupa produktowa dostawy pełnopojazdowe dostawy częściowe

A 2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji

Jak dla dostaw 
pełnopojazdowych 
+ do 2 dni roboczych

B 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji 

C 14 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji 

Pozacennikowe / Specjalne Ustalane indywidualnie 

ZMIANY LUB ANULACJE POTWIERDZONYCH ZAMÓWIEŃ

grupa produktowa możliwy termin dokonania zmiany

A Do godziny 14.00 na 2 dni robocze przed dostawą 

B Do godziny 14.00 na 7 dni roboczych przed dostawą 

C Do godziny 14.00 na 14 dni przed dostawą 

Pozacennikowe / Specjalne Do godziny 14.00 na 14 dni przed dostawą

- Anulowanie lub zmiana zamówienia po określonym terminie dla grup produktowych A, B, C jest równoznaczne ze zgodą na obciążenie powstałymi kosztami obsługi w wysokości 
50 PLN + ewentualnymi kosztami transportu, załadunku i rozładunku.

-  Anulowanie lub zmiana asortymentu po określonym terminie dla grupy produktowej Pozacennikowe/Specjalne oznacza zgodę na obciążenie pełną wartością towaru + ewentualnymi 
kosztami transportu, załadunku i rozładunku.

-  Zmiana adresu lub terminu dostawy po określonym terminie dla grupy Pozacennikowe/Specjalne jest równoznaczna ze zgodą na obciążenie powstałymi kosztami obsługi 
w wysokości 50 PLN + ewentualnymi kosztami transportu, załadunku i rozładunku.

*Pełny tekst Ogólnych Warunków Dostaw ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jest dostępny na stronach www.rockwool.pl i www.myrockwool.pl 


