
VINK Plast Kft., 1222 Budapest, Háros utca 11.
Nyitva tartás H - P 8:00 - 15:30

Tel. +36 1 424 0380 | vink@vinkplast.hu | www.vink.hu

BUDAPEST:

De. 11:00 óráig leadott rendeléseket: aznapi körfuvarban szállítjuk ki 
De. 11:00 óra után leadott rendeléseket: másnapi körfuvarban szállítjuk ki

15:30-ig leadott tábla rendeléseket: következő munkanapon szállítjuk ki, vágatok esetében 14:30-ig érvényes

VIDÉK:

13:00-ig leadott rendeléseket: következő körfuvarunkkal szállítjuk ki
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60.000 - 150.000 Ft között 

60.000 Ft alatt

azonnali kiszállítás futárral

40.000 Ft alatt

40.000 Ft felett

150.000 Ft felett

Azonnali kiszállítási díjainkról érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.

3.000 Ft + áfa

INGYENES

3.000 Ft + áfa (meghatározott napokon)

ÍVES ÉS TÁBLÁS ANYAGOK, ILLETVE TEKERCSES ANYAGOK 500 cm szélességik:

TEKERCSES, ÍVES ANYAGOK ÉS TÁBLÁK:

Kérjük érdeklődj ügyfélszolgálatunkon, hogy a Te címedre mely napokon van túrajáratunk. 

KISZÁLLÍTÁSI DÍJAINK

INGYENES

Nettó rendelési érték

Konkrét időpontra történő kiszállítást kizárólag azonnali sürgős kiszállítás keretein belül tudunk vállalni!

7.000 Ft + áfa (meghatározott napokon)

utánvétes fizetés díja 500 Ft + áfa / szállítás

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

Rendelésedet munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között tudjuk kiszállítani az alábbiak szerint: 

TEKERCSES ANYAGOK 320 cm szélességig:

rendszeres körfuvarjainkkal

Kiszállítási díj (nettó)



VINK Plast Kft., 1222 Budapest, Háros utca 11.
Nyitva tartás H - P 8:00 - 15:30

Tel. +36 1 424 0380 | vink@vinkplast.hu | www.vink.hu

BUDAPEST ÉS VIDÉK:

13:00 óráig leadott rendeléseket: futárszolgálattal másnap szállítjuk ki

Kérjük érdeklődj ügyfélszolgálatunkon!

FÓLIA TEKERCS DARABOLÁS, MÉRETRE VÁGÁS (szélességben):

Kizárólag saját alapanyagainkat vágjuk méretre.
Tekercsenként egy sztenderd méretre való vágás ingyenes, minden további vágás 500 Ft+áfa / vágás

TÁBLÁS ANYAGOK MÉRETRE VÁGÁSA:

1 mm fölötti anyagvastagság esetén:

Tábla harmadolás: ingyenes
Egyedi méretek vágás: 5.000 Ft / óra + áfa (félórás egységekben számlázva)

1 mm alatti anyagvastagság esetén, nyomdaipari vágás igénye esetén:

60.000 Ft felett

60.000 Ft alatt

A szállítási feltételekről és díjszabásról 
érdeklődj ügyfélszolgálatunkon!

INGYENES
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2.000 Ft + áfa

Nettó rendelési érték
tekercses anyagok

táblás anyagok160 cm szélesség alatt

GLS futárszolgálattal

TEKERCSES ANYAGOK 160 cm szélességig:

500 Ft + áfa / szállítás

ÍVES ÉS TÁBLÁS ANYAGOK:

Nyomdaipari vágógéppel történő vágásokra vonatkozó átfutási időkről és díjainkról érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.

Professzionális tekercsvágó gépeinkkel bármilyen tekercses alapanyagunkat a kért szélességre tudjuk vágni 5 m szélességig.

MÉRETRE VÁGÁS

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

KISZÁLLÍTÁSI DÍJAINK

Professzionális Schelling vízszintes és függőleges lapszabász gépeinken bármely nálunk vásárolt táblás anyagot precízen méretre 
tudunk vágni igény szerint, 1-2 munkanapos határidővel.

Rendelésedet munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között tudjuk kiszállítani az alábbiak szerint: 

utánvétes fizetés díja


