
      Решения за стени

Цени на керамични щурцове Porotherm - франко завод Луковит

 в 1 сноп  снопа в 
камион  на 1 бр.  нa 1 сноп  за 1 бр. за 1 сноп за 1 камион*

62546210 1.00 48 35 14.0 672 8.60 412.80 14 448.00

62546212 1.25 48 28 17.5 840 10.50 504.00 14 112.00

62546215 1.50 48 23 21.0 1 008 12.85 616.80 14 186.40

62546217 1.75 48 20 24.5 1 176 14.95 717.60 14 352.00

62546220 2.00 48 17 28.0 1 344 17.00 816.00 13 872.00

62546222 2.25 32 23 31.5 1 008 19.00 608.00 13 984.00

62546225 2.50 32 21 35.0 1 120 20.90 668.80 14 044.80

62546227 2.75 32 19 38.5 1 232 23.10 739.20 14 044.80

62546230 3.00 32 17 42.0 1 344 24.95 798.40 13 572.80
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1. Винербергер ЕООД продава продуктите, опаковани върху палети за многократна употреба по спецификация на Винербергер. При закупуване на продуктите всеки от 
дистрибуторите и/или клиентите заплаща цената на съответния брой палети (21 лв./бр. без ДДС) и получава обратно съответната сума при предаването на палетите в ненарушен 
вид и състояние на участниците в дистрибуторската мрежа на Винербергер ЕООД или на посочени от Винербергер ЕООД други места.

2. Възможно е при визуалното възпроизвеждане на продуктите да са възникнали отклонения в цвета на всеки от тях.

3. Винербергер ЕООД не носи отговорност, ако при изготвянето и/или отпечатването на настоящата брошура са допуснати грешки в печата и/или съдържанието. 

4. Винербергер ЕООД си запазва правото да поправя и изменя съдържанието на настоящата брошура по всяко време.

7. Задължение на Купувача е да осигури достъп до строителния обект, при доставка директно от площадката на завода. Достъпът следва да е осигурен в нормално работно време и 
да могат да достигат безпрепятствено и да могат да бъдат разтоварвани без затруднения тежкотоварни автомобили и композиции от влекачи и полуремаркета с полезен товар от 24 
(двадесет и четири) тона. Това означава, че до обекта трябва да съществува път, класифициран като републикански или местен съгласно действащото право; и още: че пътната 
настилка, товароносимостта на пътя, ширината на лентата на движение, възможността за маневриране и обръщане на посоката на движение следва да са такива, че съответното 
тежкотоварно МПС да може да достигне, да разтовари и да се придвижи обратно, без да застрашава живота и здравето на водача и трети лица, както и без да създава опасност за 
техническата си изправност в резултат на това.

5. Доставка в определен часови диапазон - Посочената цена се дължи от Купувача, ако той е заявил желание да получи доставка на продукти от производствената площадка на 
завода в гр. Луковит в определен часови диапазон на конкретно определена дата. Този часови диапазон може да бъде единствено в рамките на работното време,  всеки делничен 
ден от 9:00 до 17:30 , и не може да е по-кратък от 4 астрономически часа. Цената се заплаща от Купувача като част от стойността на съответната поръчка. 

6. Доставка с камион подходящ за разтоварване с кран . Стойността на тази услуга се начислява, ако Купувачът е заявил желанието си да получи доставка, организирана от 
Продавача, която ще бъде разтоварвана с кран на обекта, посочен от Купувача. Ако Купувачът не е поискал ползването на тази услуга, Купувачът носи цялата отговорност за 
своевременното разтоварване на камиона. Цената се заплаща от Купувача като част от стойността на съответната поръчка. 

Услуги Брутна цена за 1 брой услуга 
в лева без ДДС

Валидни от 03.01.2023 година

Щурц Porotherm 12 cm 
12 х 6,5 х L

 L - дължина
на щурца 
в метри 

Брой Тегло (kg) Цена (в лева без ДДС)
Артикулен номер

100.00

50.00

! Минималното количество за поръчка на щурцове е 1 сноп

* цената е само за съответния брой снопове в един камион с натоварване 24 т. и не включва транспортните разходи до място, различно от производствената площадка на 
керамичния завод в гр. Луковит

Доставка в определен часови диапазон

Доставка с камион, подходящ за разтоварване с кран
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