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Szanowni Państwo! 

 

Przesyłamy cennik transportowy wraz z wykazem produktów objętych wartością minimalnego zamówienia 

1000 pln (załącznik nr 1 do niniejszej korespondencji) oraz wykazem minimalnych ilości zamówień wybranych 

produktów  (załącznik nr 2). Oba zestawienia zostały uzupełnione (w stosownym przypadkach) o tegoroczne 

nowości: nową fugę Sopro DF 10®, fugę epoksydową Sopro FEP plus w opakowaniach 2 kg, żywicę silikatową 

Sopro SH 649, nowe wielkości gruntów Sopro GP 263 oraz Sopro GD 749 oraz małe opakowania (250 ml) 

Preparatów do impregnacji i czyszczenia.  

Poniżej prezentujemy obowiązujące w Sopro Polska Sp. z o.o. zasady logistyczne, przy czym informujemy,  

że koszty transportu po stronie Sopro Polska Sp. z o.o. pozostały bez zmian. 

 
Transport bezpłatny:  
Wartość zamówienia powyżej 3.500 PLN netto – koszt transportu po stronie Sopro Polska Sp. z o.o.  
 
 Dla wybranych grup produktów:  

• fuga Sopro DF 10®  

• fuga Sopro Saphir®  

• Sopro Silikon Sanitarny  

• preparaty do impregnacji i czyszczenia Sopro 

• Sopro FEP plus  

• Sopro brokat i innych 

 
wspomniane wyżej minimum wynosi 1000 PLN w wartościach netto realizacji, a przesyłka może zawierać 
wyłącznie materiały, których aktualny wykaz przesyłamy w załączniku nr 1.  
 
Transport – usługi płatne nie spełniające minimów logistycznych:  
Wartość zamówień poniżej 3.500 PLN netto – koszt transportu zgodnie z poniższym cennikiem ryczałtowym:  
 
• 112 PLN netto - paleta do 1000 kg  

• 59 PLN netto - półpaleta do 120 kg (przesyłka zawierająca produkty mokre w wiaderkach, kanistrach, 
butelkach oraz inne poniżej łącznej wagi 120 kg)  

• 15,50 PLN netto - paczka do 30 kg (paczka nie przekraczająca wymiarów 40 x 40 x 60 cm)  

• 29,50 PLN netto - paczka do 30 kg (przesyłka zawierająca produkty suche w wiaderkach, profile, okapniki).  
 



 

 

Podany powyżej cennik transportowy oparty jest na aktualnej sytuacji kosztów w transporcie krajowym i Sopro 
Polska zastrzega sobie możliwość zmiany podanych powyżej kwot,  jednak nie częściej niż raz na kwartał. Będzie 
to każdorazowo uzależnione dużymi zmianami cen paliw czy znacznym rozszerzeniem opłat viaTOLL, które będą 
miały znaczny wpływ na koszt dystrybucji.  

Jednocześnie pragniemy przypomnieć Państwu o minimalnych ilościach zamówień wybranych produktów – 
prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 2. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Reprezentantami Handlowymi i życzymy Państwu dalszej 
satysfakcjonującej współpracy z naszą firmą. 

Łączymy wyrazy szacunku! 
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