Обработка на данни за рекламни цели
Когато купувате стока от нас или получавате услуги, Вие сте наш клиент.
В този случай обработваме данните за Вашия пощенски адрес и координати за връзка без получено
конкретно съгласие, за да можем да Ви изпращаме информация за нашите продукти и услуги. Използваме
Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме без получено конкретно съгласие информация за нашите или
подобни продукти и услуги.
Съгласно европейския Общ регламент за защита на данните (в сила от 25.05.2018) правното основание за
обработването за рекламни цели е нашият легитимен интерес за осъществяване на насочен към клиента
директен маркетинг.
Вие можете да възразите срещу обработването на данни за посочените по-горе цели по всяко време,
безвъзмездно, за всеки един комуникационен канал поотделно и с бъдещо действие. Достатъчно е да
изпратите писмо на нашия адрес: 4490 Септември, ул. Спартак 10 или на електронната ни поща:
Информацията за защита на личните данни е публикувана на:

Условия на продажби и доставки
Общи условия на продажби и доставки
1. Цени
Цените в ценовата листа са препоръчителни. За конкретни запитвания за продукти, количества и промоции се обърнете към
регионалния търговски мениджър.
2. Палети
Доставките се извършват върху Европалети (EUR 800/1200, без маркировка RÖFIX), отговарящи на стандарт ISO 6780,
които се фактурират на цена 13,00 лв./ бр. без ДДС.
При връщането им в добро състояние
до бази Нови пазар или Септември сумата се възстановява;
от адрес на дистрибутор се издава кредитно известие с единична цена на палет 12,00 лв./бр. без ДДС;
Срокът за плащане на европалетите е 90 дни.
3. Мостри
Изработката на мостри е безплатна. Заплащат се само изразходваните материали, като стойността им се договаря с регионалния
търговски мениджър.
4. Цени на рекламни материали
RÖFIX Мострена папка с мазилки – 55 лв./бр. без ДДС. Ветрило с цветове RÖFIX ColorDesign – 45 лв./бр. без ДДС.
Комплект работно облекло (гащеризон, тениска и шапка) с лого RÖFIX – 37,90 лв./бр. без ДДС.
5. Разходни норми
Всички разходни норми, представени в ценовата листа са ориентировъчни и принципно са за едно полагане. Действителните
разходни норми зависят от вида на основата и техниката на обработка на материалите.
6. Рекламации
Рекламации за видими недостатъци на доставените продукти (като нарушена опаковка) се извършва в момента на доставката и се
описва в приемно-предавателен протокол. Рекламации за невидими недостатъци се обявяват в срок от
3 дни след получаване на доставката.

7. Доставки
Сроковете на доставки се договарят с регионалния търговски мениджър и се извършват след писмено попълнена от клиента
заявка за доставка.
8. Цена за транспорт
При стойност на поръчката под 3000,00 лв. се начисляват транспортни разходи на стойност 100,00 лв., съответно под 1000,00 лв. –
транспортните разходи са в размер на 200,00 лв. Посочените цени са без включено ДДС.
9. Отстъпка за собствен транспорт
За собствен транспорт се предоставя търговска отстъпка в размер на 4 % от стойността на закупената стока.
10. Силозна техника
10.1 Такси за ползване на силозна техника
Такса-монтаж на силоз и първи компресор - 240 лв. без ДДС
Такса-преместване на силоз с 1 компресор - 200 лв. без ДДС
Такса за монтаж и преместване на втори компресор - 100 лв. без ДДС
Депозит за ползване на 1 компресор - 200 лв. без ДДС. Сумата ще бъде възстановена след подписване на двустранен
приемно-предавателен протокол.
Начисляване на месечен наем на силоз, както следва:

Количество изработен материал за ден

Такса „Наем на силозна
техника” / лв. без ДДС

> 0.83 т.

няма

>0.50 т <0.83 т.

240,00

>0.17 т <0.50 т

480,00

< 0.17 тона

720,00

10.2 Връщане на силоз с материал и издаване/не издаване на кредитно известие (КИ)
не се издава КИ за количество материал – < 1 тон
издава се КИ за количество материал – < 3 тона и ≥ 1 тон
КИ се издава за върнато количество материал > 3 тона като се приспадат 40,00 лв./тон без ДДС от цената на
RÖFIX продукта.
11. Цени на насипна продукция
Посочените цени на насипните продукти са за доставка в радиус на 150 км от градовете Септември и Нови пазар.
За по-далечни разстояния цените са с оскъпяване.
12. Цени на оцветени продукти
Цените за оцветяване на продукти в зависимост от ценовия клас се без вкл. ДДС и за тях не се предоставя търговска отстъпка.
13. Гаранция за топлоизолационните системи
ГАРАНЦИЯ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ СЕ ИЗДАВА САМО ПРИ УПОТРЕБА НА ОРИГИНАЛНИ RÖFIX ПРОДУКТИ И
СПАЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОЛАГАНЕ!
14. Обща информация
Цените в тази ценова листа са необвързващи и препоръчителни. Възможно е наличието на печатни грешки.
15. За контакти
„РЬОФИКС” ЕООД
Централен офис и производствена база
гр. Септември ПК 4490,
ул. „Спартак” №10
Тел. централа 034/405 900

Офис и производствена база Нови Пазар
гр. Нови пазар ПК 9990,
ул. „Цар Освободител” №44
Тел. 0537/25 050

За заявки:
order.septemvri@roefix.com
roefix.com

София
моб. 0892 249 210
моб. 0892 249 209
моб. 0893 660 864

Източна България
моб. 0894 470 730
моб. 0894 393 352
моб. 0899 951 590
моб. 0894 473 879

Южна България
моб. 0899 951 594
моб. 0894 499 892
моб. 0894 393 353
моб. 0894 393 354
моб. 0893 660 861

Северна България
моб. 0899 951 592
моб. 0894 393 350
моб. 0894 470 729
моб. 0895 511 988
моб. 0894 470 728
моб. 0899 951 592

