DOSTOSOWALIŚMY
NASZE MOŻLIWOŚCI DO
TWOICH POTRZEB
Katalog Usług Logistycznych

SKORZYSTAJ Z NASZYCH ROZWIĄZAŃ
Oferujemy wysokie standardy logistyczne, jakość dostaw oraz szeroki zakres usług transportowych.
Korzystaj z następujących rozwiązań:

Usługi standardowe

Zamówienie
Tel/Fax/Email

Dostawa
standardowa
do 24 h

hilti.pl

hilti.pl

Zamówienie
Tel/Fax/Email

Szczegółowy opis usług –
strona 2

Usługi specjalne

Zamówienie
Tel/Fax/Email

Dostawa
standardowa
do 48 h

•
•
•
•

Dostawa ekspres do 10 rano
Dostawa tego samego dnia (Warszawa)
Dostawa na sobotę
Dostawa dedykowana - specjalna

Szczegółowy opis usług –
strona 3 i 4

Usługi dodatkowe
• Kliknij i Odbierz (dostawa w HS)
• Odbiór urządzeń do naprawy
• Dostawa z usługą Zarządzanie Flotą

Szczegółowy opis usług –
strona 5

USŁUGI
STANDARDOWE

DOSTAWA STANDARDOWA DO 48 GODZIN
Zapraszamy do skorzystania z dostawy standardowej, gdzie czas realizacji wynosi do 2 dni roboczych.

Zamówienie

zlecenie

waga

do 100 kg

100 – 500 kg

powyżej 500 kg

Tel/Fax/Email

do 16:00

24.99 zł

74.99 zł

149.99 zł

hilti.pl

do 16:00

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

DOSTAWA STANDARDOWA DO 24 GODZIN
W przypadku, gdy czas dostawy odgrywa kluczową rolę, oferujemy dostawę priorytetową – czas realizacji do 1 dnia
roboczego (w przypadku zamówienia w piątek – dostawa w poniedziałek).

Zamówienie
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zlecenie

waga

do 100 kg

100 – 500 kg

powyżej 500 kg

Tel/Fax/Email

do 16:00

49.99 zł

149.99 zł

249.99 zł

hilti.pl

do 16:00

49.99 zł

149.99 zł

249.99 zł

USŁUGI
SPECJALNE

Potrzebujesz ekspresowej dostawy do 10 rano następnego dnia roboczego lub specjalnego transportu dedykowanego?
Jesteśmy w stanie to zorganizować.

DOSTAWA EKSPRESOWA (Uwaga: ten rodzaj dostawy dotyczy tylko paczek!)
Dostawa ekspresowa do godziny 10 rano następnego dnia roboczego.
Uwaga! Oferta ważna tylko dla paczek o łącznej masie do 100 kg. Zestawy szyn montażowych (dłużyca) oraz przesyłki
paletowe nie kwalifikują się do tego typu oferty. Usługa nie jest realizowana dla wszystkich kodów pocztowych. W celu
weryfikacji należy skontaktować się z naszym TeleCentrum.

Zamówienie

zlecenie

waga

do 100 kg

Tel/Fax/Email

do 15:00

99.99 zł

hilti.pl

do 15:00

99.99 zł

DOSTAWA TEGO SAMEGO DNIA
Dostawa tego samego dnia roboczego tylko na terenie Warszawy.
Lista granicznych kodów pocztowych w aglomeracji warszawskiej, wyznaczających maksymalną strefę dla tej usługi:
05-070 Sulejówek / 05-082 Kwirynów / 05-090 Falenty Duże / 05-091 Ząbki / 05-092 Łomianki Dolne / 05-110 Jabłonna /
05-120 Legionowo / 05-200 Wołomin / 05-220 Zielonka / 05-230 Ossów / 05-270 Nadma / 05-500 Piaseczno / 05-520 Obory /
05-800 Pruszków / 05-805 Otrębusy / 05-820 Piastów / 05-830 Walendów / 05-850 Feliksów
Dostawy tego samego dnia do lokalizacji sąsiadujących w pobliżu wyżej wymienionych kodów, do uzgodnienia z naszym TeleCentrum.

Zamówienie
Tel/Fax/Email

zlecenie

do 12:00

waga

do 500 kg

powyżej 500 kg skontaktuj się z TeleCentrum

99.99 zł

UWAGA!
Usługa niedostępna na hilti.pl

Skontaktuj się z TeleCentrum pod numerem 801 888 801 lub (22) 320 56 00 i skorzystaj z usług specjalnych.
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USŁUGI
SPECJALNE

DOSTAWA NA SOBOTĘ (Uwaga: ten rodzaj dostawy dotyczy tylko paczek!)
Dostawa ekspresowa na sobotę do godziny 10 rano.
Uwaga! Oferta ważna tylko dla paczek o łącznej masie do 100 kg. Zestawy szyn montażowych (dłużyca) oraz przesyłki
paletowe nie kwalifikują się do tego typu oferty. Usługa nie jest realizowana dla wszystkich kodów pocztowych. W celu
weryfikacji należy skontaktować się z naszym TeleCentrum.

Zamówienie

zlecenie

waga

do 100 kg

Tel/Fax/Email

do 14:00

124.99 zł

hilti.pl

do 14:00

124.99 zł

DOSTAWA DEDYKOWANA
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zorganizować dostawę na terenie całego kraju, dostosowaną do jego specjalnych
potrzeb. Zadzwoń do nas pod numer 801 888 801 lub (22) 320 56 00.
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USŁUGI
DODATKOWE

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI WARUNKAMI DOSTAW
Czy chcesz odebrać urządzenia lub osprzęt Hilti bezpośrednio z naszego sklepu?

DOSTAWA KLIKNIJ I ODBIERZ

Szczegóły na hilti.pl

bezpłatnie

Czy chcesz przysłać urządzenie Hilti do naszego serwisu?

ODBIÓR URZĄDZEŃ DO NAPRAWY

Szczegóły na hilti.pl

bezpłatnie

Realizujesz duże zlecenie w ramach Zarządzania Flotą?

DOSTAWA ZARZĄDZANIE FLOTĄ

Szczegóły na hilti.pl

bezpłatnie
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KATALOG USŁUG
LOGISTYCZNYCH
Hilti (Poland) Sp. z o.o.

Usługi standardowe do 48 h
Zamówienie

do 100 kg

100 – 500 kg

powyżej 500 kg

Tel/Fax/Email

24.99 zł

74.99 zł

149.99 zł

hilti.pl

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Usługi standardowe do 24 h
Zamówienie

do 100 kg

100 – 500 kg

powyżej 500 kg

Tel/Fax/Email

49.99 zł

149.99 zł

249.99 zł

hilti.pl

49.99 zł

149.99 zł

249.99 zł

Usługi specjalne
Zamówienie

Tel/Fax/Email

Dostawa
ekspresowa
do 10 rano

Dostawa tego
samego dnia

Dostawa na
sobotę do
10 rano

99.99 zł

99.99 zł

124.99 zł

Tylko przesyłki
do 100 kg

Sprawdź nasze usługi na www.hilti.pl
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Tylko Warszawa
Usługa poza hilti.pl

Tylko przesyłki
do 100 kg

Dostawa
dedykowana
Cena do
ustalenia
Usługa poza hilti.pl

