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SY PROCEDURA TRANSPORTU LIGUM Door2Door [080202/1.00.10]
LIGUM Door2Door TRANSPORT PROCEDURE

Od ponad 15 lat Spółka LIGUM świadczy usługi regeneracji powierzchni gumowej i sprzedaży walców dla Klientów z
całego kraju i nie tylko. Wysoka jakość surowców oraz profesjonalne wykonawstwo zostało docenione przez tysiące
zadowolonych klientów. Nasze usługi kalkulujemy w sposób rzetelny i adekwatny do proponowanego produkt o
najwyższej jakości. Kosztem niepodlegającym wycenie jest transport. Nierzadko jest on znacznie wyższy niż byśmy tego
oczekiwali, zwłaszcza w ostatnim okresie przez wahania cen paliw, ale i przez funkcjonowanie firm spedycyjnych. Wiemy,
iż nie każdy nasz Klient ma podpisane umowy ze spedycjami, ich brak oznacza nierzadko znacznie zawyżone koszty
transportu lub niedogodne formy płatności. Zdajemy sobie sprawę, iż chcąc być na rynku konkurencyjnym, musimy
oferować naszym odbiorcom kompleksową usługę regeneracji walców i transportu, dostosowaną do ich potrzeb.
Stąd nasza nowa propozycja -LIGUM D2D- czyli transport od drzwi do drzwi (ang. door-to-door czy Door2Door).
Uruchomiliśmy cykliczne połączenia samochodów dostawczych LIGUM, które krążą po wyznaczonych trasach na terenie
Polski, zapewniając bezpieczne, profesjonalne dostawy walców wprost z i do zakładów produkcyjnych naszych Klientów.
Dzięki odpowiedniemu planowaniu kierunku tras i optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej aut, udało nam
się znacznie obniżyć koszty i stworzyć nową usługę.
Dzięki LIGUM D2D zyskujemy :
• gwarancja kompleksowej dostawy –nasze samochody kierują się bezpośrednio do i od klienta, a kierowcy dokonają
niezbędnych formalności celem przejęcia towaru
• oszczędność – koszt transportu LIGUM D2D jest konkurencyjny w stosunku do cen firm kurierskich, z uwagi na
wykorzystanie w pełni przestrzeni i ładowności aut oraz optymalizacji kierunku planowanej trasy
• bezpieczeństwo –znamy nasz wyrób i wiemy jak ważny jest jego bezpieczny transport, odpowiednie
zabezpieczenie, opakowanie, jak i manipulacja, dlatego robimy to ze szczególną starannością
• koordynację terminu –planowanie tras powiązane jest ściśle z terminem realizacji zleceń wykonywanych przez
naszą fabrykę w Głogowie, a wykonanie realizowane jest optymalnie do możliwości transportu i potrzeb klienta.
Jak to działa:
Przy wyborze usługi transportowej LIGUM D2D wartość transportu zostanie wyliczona na podstawie wagi towaru w/g
poniższej tabeli:
waga w kg

Cena PLN netto

waga w kg

do 30 kg
do 50 kg
do 70 kg
do 100 kg
do 140 kg
do 200 kg
do 300 kg

20,00
35,00
50,00
80,00
110,00
160,00
230,00

do 400 kg
do 500 kg
do 600 kg
do 700 kg
do 800 kg
do 900 kg
do 1000 kg

Cena PLN netto
310,00
390,00
460,00
540,00
620,00
690,00
770,00

Cena powyżej 1000kg ustalana indywidualnie.
Koszt usługi zostanie podany do wiadomości Klienta, w pozycji LIGUM D2D, na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia
zlecenia” , który każdorazowo wysyłany jest po otwarciu zlecenia pocztą elektroniczną. Wartość transportu zostanie
dodana do faktury, w chwili fakturacji zrealizowanej i dostarczonej usługi.
W przypadku pilnej dostawy/odbioru towaru, którego niemożliwe będzie wykorzystanie transportu LIGUM D2D,
proponujemy odpłatne usługi firm spedycyjnych, na preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych przez naszą Spółkę:
• przesyłki expressowe do 31,5 kg (GLS)
• przesyłki drobnicowe powyżej 31,5 kg (PEKAES, Raben, Schenker)
W takich sytuacjach prosimy o kontakt, w celu doboru najkorzystniejszej oferty i zlecenia podstawienia transportu.
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