
 

OGÓLNE WARUNKI ODBIORU TOWARÓW I DOSTAW (OWOT / OWD) 
 

 

1. Odbiór osobisty (EXW) 
 
Magazyn centralny: ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy w godzinach: 
Poniedziałek 7:00 - 16:00 
Wtorek  7:00 - 16:00 
Środa  7:00 - 16:00 
Czwartek  7:00 - 16:00 
Piątek  7:00 - 15:00 
 
 

2. Transport HAKOM (DAP) 
 

Odległość 
Wartość zamówienia 

netto [PLN] 
Koszt transportu 

[PLN netto] 

Warszawa +15km do 5000 2,5% wartości netto 
(min. 50 PLN netto) 

Warszawa +15km pow. 5000 Bezpłatny 

 

Polska do 24.000 3,00 / km 

Polska pow. 24.000 Bezpłatny 

 

Europa Bez limitu Ustalany indywidualnie 

 
• Warszawa +15: dostawy transportem HAKOM realizowane są do 48 h od daty przyjęcia zlecenia. 
• Polska: dostawy transportem HAKOM realizowane są do 72 h od daty przyjęcia zlecenia. 
• Koszt dostawy nie obejmuje transportu elementów o dużych gabarytach. 
• HAKOM nie zapewnia rozładunku w miejscu dostawy. 
• Oferta nie dotyczy asortymentu CHEMOTECH. 

 
 

3. Transport KURIER (EXW/DAP) 
 

Rodzaj/waga 
Wymiary graniczne 

AxBxH [mm] 

Koszt transportu 
(przesyłka standard) 

PLN netto 

Koszt transportu 
(przesyłka pobraniowa) 

Paczka 0-30kg 500 x 500 x 500 30,00 40,00 

Paczka 31- 50 kg 1000 x 1000 x 1000 50,00 60,00 

Paleta do 300kg 800 x 1200 x 1800 120,00 130,00 

Paleta pow. 300 800 x 1200 x 1800 Ustalany indywidualnie Ustalany indywidualnie 

Paleta niestandard Dowolny Ustalany indywidualnie Ustalany indywidualnie 

 
• Zryczałtowane koszty transportu obowiązują dla dowolnego punktu na terenie całego kraju 
• Koszt transportu poza granicę Polski kalkulowany jest indywidualnie do każdego zamówienia. 
• Zlecenie dostawy transportem zryczałtowanym realizowane jest do 7 dni roboczych 
• Zryczałtowane koszty transportu nie obejmują: rur zwijanych o długości większej niż 1,5 mb i średnicy nie większej niż 315 mm, 

kanałów i kształtek wentylacyjnych prostokątnych, profili stalowych nośnych i kanałowych, pojedynczych elementów 
małogabarytowych o znacznej masie przekraczającej 50 kg, ofert specjalnych, promocji, 



 

elementów nietypowych, podstaw dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych, wywietrzaków dachowych, czerpni i wyrzutni 
ściennych i innych elementów przestrzennych oraz lakierowanych mogących ulec uszkodzeniu. 

• Koszty dostaw ekspresowych i nietypowych kalkulowane są indywidualnie. 
• Wszystkie koszty uzależnione od zakupionego asortymentu i uwzględniają koszt dostawy standardowej. 
• Koszt transportu uwzględniany jest na fakturze sprzedaży - nie zawiera usług dodatkowych. 

 
Odbiorca po wcześniejszym uzgodnieniu terminu może zlecić odbiór towaru dowolnej firmie spedycyjnej na własny koszt. 

 
 

4. Przyjęcia dostaw zewnętrznych (DDP) 
 
Dostawy zewnętrzne przyjmowane są w godzinach: 
Poniedziałek 7:00 - 15:00 
Wtorek  7:00 - 15:00 
Środa  7:00 - 15:00 
Czwartek   7:00 - 15:00 
Piątek   7:00 - 14:00 
 

• Dostawy mogą być realizowane dowolnymi samochodami. Zapewniamy rozładunek wózkami widłowymi. 
• Każda dostawa powinna posiadać komplet dokumentów z umieszczonym na nich numerem zamówienia pozwalający na 

identyfikację dostawy. 
• W przypadku konieczności przyjęcia towaru poza w/w godzinami z winy dostawcy, zostaną naliczone koszty operacyjne i 

pracownicze rozładunku. 
 


