
1. Przesyłki kurierskie

Wysyłka standardowa

Ilość palet  
w zamówieniu [szt.] Koszt wysyłki Termin realizacji wysyłki

1-5 60 pln netto za zlecenie • Zamówienia złożone do godz. 15:30 – wysyłka
nie później niż następnego dnia roboczego

• Zamówienia złożone po godz. 15:30 – wysyłka
nie później niż 2-go dnia roboczego*

* wskazany termin wysyłki dotyczy również zamówień > 4 palet

>5
60 pln netto + 100 pln 
netto za szóstą i każdą 

kolejną paletę 

Minimalna średnia wartość zamówienia wynosi 600 pln netto za paletę. W przypadku niespełnienia tego warunku 
nalicza się opłatę w wysokości 100 pln netto za każdą paletę.

W przypadku więcej niż jednego zamówienia kurierskiego złożonego tego samego dnia przez tego samego klienta i z 
tym samym miejscem dostawy następuje przesunięcie wysyłki takiego zamówienia o jeden dzień roboczy do przodu.

Wysyłka priorytetowa

Ilość palet  
w zamówieniu [szt.] Koszt wysyłki Termin realizacji wysyłki

Zgodnie  
z zamówieniem

150 pln netto  
za każdą paletę

Zamówienia złożone do godz. 10:00 – wysyłka tego samego 
dnia roboczego z dostawą dnia następnego

W przypadku kurierskiej wysyłki priorytetowej nie obowiązuje warunek minimalnej średniej wartości zamówienia za 
paletę.

Koszt wysyłki paczki wynosi 35 pln netto + koszt opakowania.

2. Dostawy TIR

Wysyłka standardowa

Ilość palet  
w zamówieniu [szt.] Koszt wysyłki Termin realizacji wysyłki

   ≥ 28palety GRATIS wysyłka nie później niż 4-go dnia roboczego nie licząc dnia 
złożenia zamówienia

< 28 palet 60 pln netto 
za zlecenie

wysyłka nie później niż 6-go dnia roboczego nie licząc dnia 
złożenia zamówienia

Wysyłka priorytetowa

Ilość palet  
w zamówieniu [szt.] Koszt wysyłki Termin realizacji wysyłki

28-32 palety 299 pln netto

wysyłka pod warunkiem potwierdzenia dostępności towaru 
nie później niż 2-go dnia roboczego nie licząc dnia złożenia 

zamówienia< 28 palet

Koszt ustalany 
indywidualnie  

w zależności od 
wielkości zamówienia 

i miejsca dostawy

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW



OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

3. Odbiór własny
W przypadku zamówienia poniżej 5 palet odbiór możliwy po 3 h od złożenia zamówienia i przesłaniu danych osoby
upoważnionej do odbioru. W przypadku większych zamówień odbiór możliwy nie później niż następnego dnia
roboczego od złożenia zamówienia i przesłaniu danych osoby upoważnionej do odbioru. Dokładny czas odbioru
możliwy do ustalenia po wcześniejszym uzgodnieniu z działem logistyki.

4. Oferta niestandardowa
Termin wysyłki oferty niestandardowej (oferta na zamówienie) jest ustalany indywidualnie po konsultacji z działem

logistyki.

5. Przechowywanie zamówień
W miarę dostępności powierzchni magazynowych w zakładach Schiedel sp. z o.o. zlokalizowanych w: Opolu, ul. 
Wschodnia 24, 45-449 Opole
Lubiczu Dolnym, ul. Małgorzatowo 3c, 87-162 Lubicz Dolny
Schiedel sp. z o.o. jako przechowujący może przechować nieodpłatnie i w stanie niepogorszonym towary objęte 
danym zamówieniem Klienta, jako składającego, do stałej jego dyspozycji i do czasu realizacji dostawy na zasadach 
objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw. Klient jest zobowiązany do awizowania dostaw minimum 24 h 
przed dostawą. W przypadku braku dostępności powierzchni magazynowej w trakcie realizacji usługi przechowania, 
Klient zobowiązany jest do odbioru na swój koszt i ryzyko wszystkich znajdujących się w magazynie towarów, w 
nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia poinformowania go przez Schiedel sp. z o.o. W 
przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Schiedel sp. z o.o. jest wolny od wszelkich obowiązków dozoru i 
zapewnienia bezpieczeństwa dla składowanych towarów jak również nie będzie ponosił odpowiedzialności za jego 
utratę bądź uszkodzenie. 

6. Informacje dodatkowe:
Klient jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego rozładunku towaru w z naczonym miejscu 
dostawy oraz do zorganizowania i przeprowadzenia go w sposób odpowiadający w łaściwościom nabytego towaru. 
Miejsce dostawy wyznaczone przez klienta musi spełniać następujące warunki:

a) ulica dostosowana do wjazdu samochodu ciężarowego.

b osoby i niezbędne sprzęty do rozładunku auta zapewnione przez klienta w wyznaczonym czasie do rozładunku 
zamówienia

Powyższe warunki obowiązują od dnia 2 listopada 2021 r.
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