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 Nu este necesară o cantitate minimă pentru comandă.
 Livrare gratuită la sediul clientului la produsele standard pentru comenzi a căror valoare 

depăşește 50€ fără TVA.
 Taxa de transport şi împachetare pentru comenzile cu modalitate de plată ramburs: 10€+TVA 

indiferent de valoarea comenzii (comenzile online nu pot fi plătite ramburs).

 Pentru produsele care necesită condiţii speciale de transport: produse tip Hazard,  Baterii sau 
produse care conțin lithium, cu dimensiuni atipice sau produse care fac parte din Gama Extinsă, se
vor înregistra comenzi separate pentru fiecare categorie menţionată. Valoarea acestor comenzi nu 
se poate cumula, fiecare comandă va avea taxe, termeni şi modalităţi de livrare diferite. 

 Modalitatea de plată acceptată pentru produsele care necesită condiţii speciale de transport este 
Ordin de Plată sau Conform Contract. NU se acceptă plata online cu cardul.

 Se aplică o singură dată taxa de transport pe comandă, indiferent de numărul de livrări.

Modalităţi de livrare 
 Livrare standard (Termen de livrare aproximativ 3-5 zile lucrătoare)
 Livrare express (Termen de livrare aproximativ 1- 3 zile lucrătoare)

Tarife Livrare 
 Livrare gratuită la sediul clientului la produsele standard pentru comenzi a căror valoare 

depăşește 50€ fără TVA
 Taxa de transport şi împachetare: 5Є+TVA, pentru comenzi a căror valoare este mai mică de 50€ 

fără TVA, daca modalitatea de plată este diferită de ramburs
 Taxa de transport şi împachetare pentru comenzile cu modalitate de plată ramburs: 10€+TVA 

indiferent de valoarea comenzii
 Taxa Express*: 15Є+TVA (produse standard, max 5kg/comandă)
 Taxa de transport pentru produse de tip Hazard: 40€+TVA pentru comenzi a căror valoare nu 

depăşește 500Є fără TVA
 Taxa de transport pentru produse de tip Gama Extinsă 20€+TVA pentru comenzi a căror valoare 

este mai mică de 200€ fără TVA
 Taxa de transport pentru produse cu dimensiuni atipice: 50€+TVA.

* comenzile ramburs se acceptă numai la clienții fideli și doar la comenzile standard (DC);
* comenzile express  trebuie lansate şi confirmate până la ora 17:00; 

COMPEC îşi rezervă dreptul de a modifica taxa de transport şi împachetare, în funcţie de produsele 
comandate. Orice modificare va fi anunţată imediat după primirea comenzii.

NU se acceptă comenzi cu plata ramburs sau cu livrare express pentru produse de tip Hazard, atipice, din 
gama extinsă, produse special manufacturate etc. . 
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