
 

 

Warszawa, 24.01.2023 r. 

Szanowni Państwo, 

W celu zapewniania najwyżej jakości obsługi logistycznej, prezentujemy Państwu aktualne zasady logistyczne zamawiania 

produktów Sopro Polska Sp. z o.o., które będą obowiązywały od 07.02.2023 r.  

Informujemy, że w ramach współpracy i po spełnieniu minimum logistycznego, gwarantujemy Państwu bezpłatny transport,  

lub w przypadku mniejszych zamówień, jest możliwość skorzystania w korzystnych cenach z opcji płatnej dostawy. Zgodnie  

z wcześniejszymi zapowiedziami, obecnie większość dostaw pełnopaletowych jest przesyłanych do Państwa na zwrotnych paletach 

EURO, które ponownie wykorzystujemy w łańcuchu dostaw. Szczegóły w dokumencie Ogólne Warunki Dostaw. 

Dodatkowo przesyłamy poniżej aktualne zasady transportów obowiązujące w naszej firmie:  

Transport bezpłatny: 
Wartość zamówienia powyżej 4.000 PLN netto – koszt transportu po stronie Sopro Polska Sp. z o.o. z terminem realizacji do 4 dni 
roboczych. Przy zwiększeniu wielkości zamówienia, termin realizacji ulega skróceniu do 3 dni roboczych (min. 10 ton produktów  
w dowolnym mixie opakowań) lub do 2 dni roboczych (min. 21 ton produktów w dowolnym mixie opakowań).  

Dla wybranych grup produktów (oznaczone w cenniku Sopro jako produkty tzw. małego minimum logistycznego):  

• Sopro DF 10®  

• Sopro Saphir®  

• Sopro Silikon Sanitarny  

• Sopro FEP plus / Sopro DFX 

• wybrane dodatki do fug i silikonów  

• preparaty do impregnacji i czyszczenia 

• oraz innych wybranych produktów 

 
Minimalna wartość zamówienia netto wynosi 2.000 PLN (liczone w cenach realizacji)  
 
Transport płatny – dostawy niespełniające minimów logistycznych (termin realizacji do 4 dni roboczych): 
Wartość zamówień poniżej 4.000 PLN netto – koszt transportu zgodnie z poniższym cennikiem ryczałtowym:  

• 172 PLN netto – paleta, 
• 87 PLN netto – koszt transportu produktów do 120 kg 

Cennik palet i dodatkowych usług: 

• 40 PLN netto – paleta jednorazowa, 

• 25 PLN netto – półpaleta jednorazowa, 

• 55 PLN netto – paleta EURO (wybrane produkty oznaczone w cenniku) 

• 50 PLN netto – przesyłka ekspresowa za każdą paletę  

Podany powyżej cennik transportowy oparty jest na aktualnej sytuacji kosztów w transporcie krajowym i Sopro Polska zastrzega 

sobie możliwość zmiany podanych powyżej kwot. Będzie to każdorazowo uzależnione dużymi zmianami cen palet, paliw czy 

znacznym rozszerzeniem opłat viaTOLL, które będą miały znaczny wpływ na koszt dystrybucji. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie produktów zapraszamy również do kontaktu z naszym Działem Handlowym, 
który chętnie odpowie na pytania dotyczące oferty Sopro Polska Sp. z o.o.  

Poczujcie chemię do profesjonalnych rozwiązań! 

Łączymy wyrazy szacunku,      

Piotr Zych Piotr Kalinowski 
Dyrektor ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Marketingu 

                                                                       


