SERVICIUL DE LIVRARE*

PARTENER TRANSPORT:

LEROY MERLIN Colosseum
.
SERVICIUL DE DESCĂRCARE
LA UȘĂ
.
Pentru comenzile expres și prestabilite,
descărcarea până la ușa clientului se face până
la 100 kg (25 kg/colet), contra cost.

LIVRARE EXPRES
Livrăm în aceeași zi*
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T*.
Programul livrărilor expres:
- luni - sâmbătă între orele 8:00-20:00
- duminică între orele 10:00-17:00
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LIVRARE PRESTABILITĂ
Livrăm după 48 de ore de la primirea comenzii
dumneavoastră. Stabilim împreună ziua și
intervalul orar pentru livrarea produselor.
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T*.
Programul livrărilor prestabilite:
- luni - sâmbătă între orele 8:00-20:00
- duminică nu livrăm.

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Livrare Expres
Zona 0-10km (Mogoșoaia, Chitila, Pipera, Odăi,
Sector 1 București) = 33,58 lei
București (Sector 2,3,4,5,6)= 52,77 lei
În afara Bucureștiului:
Zona 0-15 km = 52,77 lei
Zona 15-30 km = 100,76 lei
Zona 30-50km = 167,93 lei
Zona peste 50 km = 167,93 lei + 1,91 lei/Km tur–retur

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Serviciul Descărcare
- Parter: 19,18 lei / 100kg
- Indiferent de etaj/subsol: 47,97 lei / 100kg
- Pentru comenzile mai mari de 100kg,
veţi plăti multiplu de 100 kg
* Facem descărcarea la ușă doar pentru monoproduse sub 100kg.
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Tarife Livrare Prestabilită
Zona 0-10km (Mogoșoaia, Chitila, Pipera, Odăi,
Sector 1 București) = 86,36 lei
București (Sector 2,3,4,5,6)= 105,56 lei
În afara Bucureștiului:
Zona 0-15 km = 105,56 lei
Zona 15-30 km = 201,52 lei
Zona 30-50km = 335,87 lei
Zona peste 50 km = 335,87 lei + 1,91 lei/Km tur–retur

*Livrarea înseamnă transportul mărfurilor de la magazin și descărcarea acestora din mașină. Transportul în incinta imobilului se poate face contra cost prin serviciul de descărcare la ușă.
*Livrările expres sunt realizate în intervale orare, contactându-vă telefonic în prealabil. *În cazul în care nu sunt mașini disponibile, livrarea va avea loc în ziua următoare, la același preţ.
*Asiguraţi-vă că este cineva acasă la data stabilită pentru livrare. În cazul în care nu este nimeni acasa, veţi suporta costurile celei de-a doua livrări.
* În cazul în care comanda depășeste tonajul mașinii, se va plăti încă o livrare.
*Pentru livrările care au mai mult de 1,5 T, dacă este posibil, marfa va fi transportată cu mașini de tonaj mai mare (3 T, 5 T, 7 T ). Costul livrării este calculat pentru 1,5 T sau volum de 6 m3 (3m L x 1,2m l x 1,7m H).
În acest caz se va plăti multiplu de 1,5 T sau de volum 6 m3.

SERVICIUL DE LIVRARE

*

PARTENER TRANSPORT:

LEROY MERLIN ALEXANDRIEI
.
SERVICIUL DE DESCĂRCARE
LA UȘĂ
Pentru comenzile expres și prestabilite,
descărcarea până la ușa clientului se face până
la 100 kg (25 kg/colet), contra cost.

LIVRARE EXPRES
Livrăm în aceeași zi*
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T*.
Programul livrărilor expres:
- luni - sâmbătă între orele 8:00-20:00
- duminică între orele 10:00-17:00
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LIVRARE PRESTABILITĂ
Livrăm după 48 de ore de la primirea comenzii
dumneavoastră. Stabilim împreună ziua și
intervalul orar pentru livrarea produselor.
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T*.
Programul livrărilor prestabilite:
- luni - sâmbătă între orele 8:00-20:00
- duminică între orele 10:00-17:00

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Livrare Expres
Zona 0 - 10 km (Bragadiru, Vârteju
Clinceni, Cornetu, București Sector 5) = 33,58 lei
București (Sector 1, 2, 3, 4, 6) = 52,77 lei
În afara Bucureștiului:
Zona 0 - 15 km = 52,77 lei
Zona 15 - 30 km = 100,76 lei
Zona 30 - 50 km = 167,93 lei
Zona peste 50 km = 167,93 lei + 1,91 lei/Km tur–retur

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Serviciul Descărcare
- Parter: 19,18 lei / 100kg
- Indiferent de etaj/subsol: 47,97 lei / 100kg
- Pentru comenzile mai mari de 100kg,
veţi plăti multiplu de 100 kg

* Facem descărcarea la ușă doar pentru monoproduse sub 100kg.
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Tarife Livrare Prestabilită
Zona 0 - 10 km (Bragadiru, Vârteju
Clinceni, Cornetu, București Sector 5) = 86,36 lei
București (Sector 1, 2, 3, 4, 6) = 105,56 lei
În afara Bucureștiului:
Zona 0 - 15 km = 105,56 lei
Zona 15 - 30 km = 201,52 lei
Zona 30 - 50 km = 335,87 lei
Zona peste 50 km = 335,87 lei + 1,91 lei/Km tur–retur

*Livrarea înseamnă transportul mărfurilor de la magazin și descărcarea acestora din mașină. Transportul în incinta imobilului se poate face contra cost prin serviciul de descărcare la ușă.
*Livrările expres sunt realizate în intervale orare, contactându-vă telefonic în prealabil. *În cazul în care nu sunt mașini disponibile, livrarea va avea loc în ziua următoare, la același preţ.
*Asiguraţi-vă că este cineva acasă la data stabilită pentru livrare. În cazul în care nu este nimeni acasa, veţi suporta costurile celei de-a doua livrări.
* În cazul în care comanda depășeste tonajul mașinii, se va plăti încă o livrare.
*Pentru livrările care au mai mult de 1,5 T, dacă este posibil, marfa va fi transportată cu mașini de tonaj mai mare (3 T, 5 T, 7 T ). Costul livrării este calculat pentru 1,5 T sau volum de 6 m3 (3m L x 1,2m l x 1,7m H).
În acest caz se va plăti multiplu de 1,5 T sau de volum 6 m3.

PARTENER TRANSPORT:

SERVICIUL DE LIVRARE *
LEROY MERLIN SUN PLAZA
LIVRARE EXPRES
Livrăm în aceeași zi*
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T*.

SERVICIUL DE DESCĂRCARE LA UȘĂ
.
Pentru comenzile expres și prestabilite,
descărcarea până la ușa clientului se face până
la 100 kg (25 kg/colet), contra cost.

Programul livrărilor expres:
- luni - sâmbătă între orele 8:00-20:00
- duminică între orele 10:00-17:00
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LIVRARE PRESTABILITĂ
Livrăm după 48 de ore de la primirea comenzii
dumneavoastră. Stabilim împreună ziua și
intervalul orar pentru livrarea produselor.
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T*.
Programul livrărilor prestabilite:
- luni - sâmbătă între orele 8:00-20:00
- duminică între orele 10:00-17:00

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Livrare Expres
Zona 0 - 10 km (Popești Leordeni,
Sector 4 București) = 33,58 lei
București (Sector 1, 2, 3, 5, 6) = 52,77 lei
În afara Bucureștiului:
Zona 0 - 15 km = 52,77 lei
Zona 15 - 30 km = 100,76 lei
Zona 30 - 50 km = 167,93 lei
Zona peste 50 km = 167,93 lei + 1,91 lei/Km tur–retur

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Serviciul Descărcare
- Parter: 19,18 lei / 100kg
- Indiferent de etaj/subsol: 47,97 lei / 100kg
- Pentru comenzile mai mari de 100kg,
veţi plăti multiplu de 100 kg

* Facem descărcarea la ușă doar pentru monoproduse sub 100kg.
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Tarife Livrare Prestabilită
Zona 0 - 10 km (Popești Leordeni,
Sector 4 București) = 86,36 lei
București (Sector 1,2,3,5,6) = 105,56 lei
În afara Bucureștiului:
Zona 0 - 15 km = 105,56 lei
Zona 15 - 30 km = 201,52 lei
Zona 30 - 50 km = 335,87 lei
Zona peste 50 km = 335,87 lei + 1,91 lei/Km tur–retur

*Livrarea înseamnă transportul mărfurilor de la magazin și descărcarea acestora din mașină. Transportul în incinta imobilului se poate face contra cost prin serviciul de descărcare la ușă.
*Livrările expres sunt realizate în intervale orare, contactându-vă telefonic în prealabil. *În cazul în care nu sunt mașini disponibile, livrarea va avea loc în ziua următoare, la același preţ.
*Asiguraţi-vă că este cineva acasă la data stabilită pentru livrare. În cazul în care nu este nimeni acasa, veţi suporta costurile celei de-a doua livrări.
* În cazul în care comanda depășeste tonajul mașinii, se va plăti încă o livrare.
*Pentru livrările care au mai mult de 1,5 T, dacă este posibil, marfa va fi transportată cu mașini de tonaj mai mare (3 T, 5 T, 7 T ). Costul livrării este calculat pentru 1,5 T sau volum de 6 m3 (3m L x 1,2m l x 1,7m H).
În acest caz se va plăti multiplu de 1,5 T sau de volum 6 m3.

