SERVICIUL DE

LIVRARE *

PARTENER TRANSPORT/
SZÁLLÍTÁSI PARTNER

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

LEROY MERLIN Târgu Mureș/ Marosvásárhely
Livrăm în aceeași zi/ Még aznap szállítunk
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T
1,5 T-ás autókkal szállítunk
Programul livrărilor expres/
Az expressz szállítások programja:
- Luni - Sâmbătă: 8:00-20:00/ Hétfő-Péntek: 08:00-20:00

- Duminică:10:00-17:00/ Vasárnap:10:00-17:00

.
LEROY MERLIN vă pune la dispoziţie
contra cost și
Serviciul de Descărcare la ușă. Pentru comenzile
expres și prestabilite, descărcarea până la ușa clientului
se face până la 100 kg (25 kg/colet).
A LEROY MERLIN, pótdíj ellenében, az Ön rendelkezésére bocsájtja
az Ajtóban Való Kirakodás Szolgáltatást. Az expressz és az előre
leszögezett megrendelések esetében, a kirakodás az ügyfél ajtójáig
100 kg-ig történik (25 kg/csomag).

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Livrare Expres/Az Expressz Szállítás Díja
Zona 0 - 5 km = 19,18 lei/ 0 – 5 km Szakasz = 19,18 lej
Zona 5 - 10 km = 28,78 lei/ 5 – 10 km Szakasz = 28,78 lej
Zona 10 - 15 km = 33,58 lei/ 10 – 15 km Szakasz = 33,58 lej
Zona 15 - 20 km = 38,37 lei/ 15 – 20 km Szakasz = 38,37 lej
Zona 20 - 30 km = 71,97 lei/ 20 – 30 km Szakasz = 71,97 lej
Zona peste 30 km = 71,97 lei + 1,52 lei/Km tur–retur
30 km fölötti Szakasz = 71,97 lej + 1,52 lej/Km oda-vissza út

Livrăm după 48 de orede la primirea comenzii d-voastră.
Stabilim împreună ziua șiintervalul orar pentru livrarea produselor.
Livrarea se va realiza cu mașini de 1,5 T.
A rendelés feladása pillanatától, 48 óra után szállítunk. Közösen
megegyezünk a termékek szállítása időpontjában. A szállítás 1,5 T-ás
autókkal történik.
Programul livrărilor prestabilite/ A leszögezett rendelések programja:
- Luni - Sâmbătă: 8:00-20:00/ Hétfő – Szombat 08:00-20:00
- Duminică: 10:00-17:00/ Vasárnap: 10:00 – 17:00

Vreţi să vă
ajutăm?

Tarife Serviciul Descărcare/
A Kirakodás Szolgáltatás Díja
- Parter: 19,18 lei /100kg/ Földszint:19,18 lej/ 100 kg
- Indiferent de etaj/subsol: 47,97 lei /100 kg
Bármelyik szint/pince: 47,97 lej/ 100 kg

- Pentru comenzile mai mari de 100kg, veţi plăti multiplu de 100 kg
- 100 kg-nál nagyobb megrendelések esetében,100 kg-nak a
többszörösét fogod fizetni

* Nu descărcăm sobe / *A kirakodás nem vonatkozik kályhákra

Tarife Livrare Prestabilită/ Leszögezett Rendelések Díja
Zona 0 - 5 km = 57,57 lei/ 0 – 5 km Szakasz = 57,57 lej
Zona 5 - 10 km = 86,36 lei/ 5 – 10 km Szakasz = 86,36 lej
Zona 10 - 15 km = 100,76 lei/ 10 – 15 km Szakasz = 100,76 lej
Zona 15 - 20 km = 115,15 lei/ 15 – 20 km Szakasz = 115,15 lej
Zona 20 - 30 km = 215,92 lei/ 20 – 30 km Szakasz = 215,92 lej
Zona peste 30 km = 215,92 lei + 1,52 lei/Km tur–retur
30 km fölötti Szakasz = 215,92 lej+ 1,52 lej/Km oda-vissza út.

* 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 costur ile 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.
* A szállítás a következőket jelenti: a termékek, üzletből való elszállítása és autóból való lerakása. Lehetséges ingatlanba való szállítás pótdíj ellenében, az Ajtóban Való Kirakodás Szolgáltatás igénybevételével. * Az expressz szállítások, adott órákban történnek, előzetes telefonos
egyeztetés alapján. *Abban az esetben, ha nem lehetséges vásárlási napon szállítani, akkor a szállítás a következő nap történik, ugyanazon az áron. * Győződjön meg róla, hogy az előzetesen egyeztetett szállítás időpontjában tartózkodik valaki otthon. Abban az esetben, ha nem
tartózkodik senki otthon, a második szállítás költségei Önt terhelik.* Abban az esetben, ha a rendelés meghaladja az autó űrtartalmát, akkor még egy szállítást kell kifizetni.
* Azok a szállitások melyek mejhaladják a 1,5 T, ha lehetséges, a szállitás nagy autoval lesz megoldva( 3T,5T,7T). A szállitás költség az 1,5T vagy a 6m³ többszörösét kell fizetni.

