
TONDACH Szolgá/tatások 

ij TONDACH EXPRESS SERVICE 
A TONDACH TESz azért, hogy vevöi kényelmét ás elégedettségét szolgálja. 
Ismerkedjen meg a TONDACH Új szolgáltatásával! 

Építkezés vagy tetöfelújltás során el őfordulhat, hogy sürg ősen szükség van 
egy-két cserépre vagy kiegászitő re, amit elfelejtett megrencielni. vagy eltört 
az építkezés közben. Ezekre az esetekre kínál gyors megoldást 
a Tondach Express Service. 

24 órán belül vállaljuk kisebb csomagok expressz kiszállítását megadott címre. 
Adélelő tt 10 óráig beérkezett rendolésekot a kovetkez ő  munkanapon, 
a később beérkezett rendeléseket pedig a rendeléstő l számított második 
munkanapon az ország egész területére kiszálliljuk. 

A TES szolgáltatás bármelyik TONDACH márkakereskedésben megrendelhet ő . 
Keresse a TES jelet a kereskedések bejáratánál! 

A TES szolgáltatás díjai: 
30 kg-ot ás 117 I tárfogatot meg nem 
haladó csomag: 3.000,- Ft +áfa (bruttó 3.750,-Ft) 
50 kg-ot ás 1951 térfogatot meg nem OJ 
haladó csomag: 5.000,- Ft nettó (bruttó 6250,-Ft) TONDACH 1 
50kg-ot vagy 1951 térfogatot meghaladó csomag: EXPRESS 
egyedi megállapodás Szerint 

S E R VI C E 

A sz[lítési n ő  a raktárkészlet függvényében módosulhat 	 - -- 

‚ TONDACH EXPRESS TETŐ  
TET = TONDACH EXPRESS TET Ő  
TONDACH tető  24 órán belül! 
Holnaptól már jönne a tető tedő , de még nincs meg a tetőcserép? 
A TONDACI-I erre is kínál megoldást. 

24 órán belül vállaljuk teljes tetörendszer kiszállitásál megadott címre. 
Adélelött 10 óráig beérkezett rendeléseket a következ ő  munkanapon, 
a késöbb beérkezett rendeláseket pedig a rendeléstő l számított második 
munkanapon sz ország egész területére kiszállítjuk. 

A TET szolgáltatás bármelyik TONDACH márkakereskedésben 
megrendelhetö. A TET szolgáltaláson keresztul igénybe vehet ő  
termékek választékáról árdeklödjön keresked ő  partnereinknél 
Keresse a TET jelet a kereskedés bejáratánáll 

Minimális TET rendelési mennyiség: 150 m. 
OJ r 	TONDACH 

A TET szolgáltatás díja vidéken: 	 EXPRESS 
nettó 10.000,-Ft, bruttó 12.500,-Ft 	 - 

ATET szolgáltatás díja Budapesten: 	 TETOI 
nettó 15.000,-Ft, bruttó 18.750.-Ft 	 O 	 -----10 
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