Supermarket OLINT
Rădăuţi, Str. Iacob Zadik F.N.
Tel.: 0230 564 549, Fax: 0230 564 562
Mail: office@olint.ro, Web: www.olint.ro

Descărcare marfă paletată
- regulament Supermarketul OLINT vă oferă avantajul descărcării gratuite a mărfii achiziţionate la palet complet
prin maşinile speciale cu autodescărcare.
Condiţiile serviciului:
1.

Marfa se livrează gratuit pentru achiziţii de peste 400 Lei în Municipiul Rădăuţi şi peste 800 Lei în
alte localităţi (funcţie de zona de distribuţie).
Sumele minime includ şi produse care nu sunt la palet (se pot livra prin trasnport normal prin
serviciul „Livrare la Domiciliu” sau se pot ridica de către client) sau produse mici (care nu se livrează
prin serviciul „Livrare la Domiciuliu” şi trebuie ridicate de către client).

2.

Descărcarea gratuită se realizează doar în limita a 30 km in jurul Municipiului Rădăuţi.

3.

Paleţii (suportul din lemn) se vor achita integral urmând ca aceştia sa se poată retuna la
Supermarket în termen de 30 de zile cu posibilitatea de recuperare a contravalorii. Transportul
paleţilor la retur este în sarcina clientului.

4.

Termenul de livrare a mărfii şi celelalte condiţii de efectuare a transportului rămân aceleaşi cu cele
din „Contractul de Transport Marfă” care se completează la Biroul de Informaţii din incinta
Supermarketului.

5.

Descărcarea paleţilor se va efectua la sol, nu se descarcă marfa la nivel.

6.

Livrarea şi descărcarea sunt asigurate doar in zonele in care maşinile pot circula in condiţii de
siguranţă, pe drumuri amenajate pentru circulaţia auto. Daca nu se poate ajunge la dstinaţie, marfa
se descarcă în locaţia maximă de deplasare.

7.

Descărcările nu se vor efectua în zone cu stâlpi electrici sau cabluri de telecomunicaţii.
Obligaţiile clientului:

1.

Să fie cineva acasa în perioada în care trebuie să ajungă maşina sau să raspundă la telefon şi să se
prezinte cât de repede posibil la adresa indicată pentru a putea prelua marfa.

2.

Să asigure spaţiu suficient pentru descărcarea paleţilor.

3.

Să verifice marfa primită la domiciliu din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi să confirme prin
semnatura pe factura roşie conformitatea livrării. Reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în
considerare.
Categoriile de produse care se comercializează la palet complet sunt:

−

blocuri de construcţie (cărămidă, BCA, teracotă, pavele)

−

prăfoase la sac (ciment, adezivi, gleturi, tencuieli)

−

produse peliculogene (varuri, tencuieli, amorse)

−

plăci ceramice (gresie, faianţă, plăci faţadă)

−

plăci de compartimentare (gips-carton, OSB)

pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi biroul InfoClienţi
la telefon 0230 564 549 sau pe mail la relatiiclienti@olint.ro

