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Oferta stałej współpracy 

REW-TON Sp. z o.o. jest wiodącym producentem w przemyśle metalowym, szerokiej gamy 

produktów ze stali czarnej, stali nierdzewnej i aluminium. Doświadczenie które zdobywamy od 

1987r. pozwala nam produkować asortyment najwyższej jakość. Wszystkie produkty 

przedstawione na naszej stronie są całkowicie zaprojektowane i wykonane przez naszą firmę. 

Gwarantujemy najwyższą jakość polskiego producenta w przystępnych cenach   

Jeżeli są Państwo chętni do nawiązania współpracy proponujemy następujące warunki 

handlowe: 

 przy stałej współpracy ceny hurtowe dla firmy, które dokonały rejestracja na naszej stro-

nie www.rew-ton.eu i przesłały dokumenty założycielskie firmy,  

  20 % rabatu na wszystkie produkty, które są dostępne w stałej ofercie, 

 po przekroczeniu obrotu całkowitego w wysokości 12000,00 zł netto - wzrost rabatu na 25 

%,  

 po przekroczeniu obrotu całkowitego w wysokości 50000,00 zł netto - wzrost rabatu na 30 

%,   

 Czas realizacji zamówień:  

 w opisie każdego produktu znajduje się aktualny czas realizacji zamówienia na dany pro-

dukt,  

 jeżeli produkt jest na magazynie ma status "duża ilość", "wysyłka w: 3 dni",  

 jeżeli produkt jest na zamówienie ma status "dostępny na zamówienie", "wysyłka w: 

4/6/10/14 lub 30 dni" w zależności od terminu realizacji zamówienia,  

Dostawa zamówienia: 

 dostawy realizujemy na terenie całego kraju i europy, 

     Koszt przesyłek na terenie kraju: 

 paczka do 30 kg 21,00 zł netto ( dla firmy stale współpracujących lub przy przedpłacie na 

podstawie faktury pro forma),  

 paczka do 30 kg 32,00 zł netto ( dostawa za pobraniem - płatność kurierowi ),   

 dostawa na palecie - 1 paleta do 700 kg - 130,00 zł netto ( dla firmy stale współpracują-

cych lub przy przedpłacie na podstawie faktury pro forma), 
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 dostawa na palecie - 1 paleta do 700 kg - 150,00 zł netto ( dostawa za pobraniem - płat-

ność kurierowi ),  

 koszt dostaw ponad gabaryty kurierskie samochodami dostawczymi firmy Rew-Ton jest 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości kilometrów miejsca docelowego, 

 przesyłki międzynarodowe są wyceniane indywidualnie w zależności od kraju i gabarytów 

zakupionego asortymentu, 

Montaż: 

 świadczymy usługi montażu na terenie całego kraju, koszt montażu jest wyceniany indy-

widualnie w zależności od wielkości zamówienia, produktów, miejsca montażu itp..   

Płatności za zamówienie:  

Dla firm stale współpracujących, które dokonały rejestracja na naszej stronie www.rew-ton.eu i 

przesłały dokumenty założycielskie firmy:  

 3 pierwsze zamówienia - przedpłata na podstawie faktury pro forma,  

 kolejne zamówienia przelew 14 dni po dostawie zamówienia ( kredyt kupiecki nie może 

przekroczyć 5000,00 zł netto ), 

 zamówienia indywidualne wykonywane bezpośrednio pod projekt klienta towarów nie-

standardowych - przedpłata na podstawie faktury pro forma,  

Co zyskujesz dzięki stałej współpracy?  

 dostęp do kilkuset produktów,  

 dostęp do zdjęć produktów które możesz umieścić na swoim sklepie www i proponować 

klientom ( zgoda na publikowanie i używanie zdjęć jest przesyłana w momencie rejestracji 

firmy na www.rew-ton.eu i przesłanie przez tą firmę dokumentów założycielskich). Tylko 

firmy stale współpracujące dostają zgodę na przetwarzanie, publikowanie i używanie 

zdjęć, które są na stronie www.rew-ton.eu i stanowią własność firmy Rew-Ton  

 możliwość śledzenia przesyłek, 

 możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną, 

 możliwość korzystania z konta firmowego na stronie www.rew-ton.eu,  

 możliwość korzystania z wyprzedaży, promocji przeznaczonych dla klientów zarejestro-

wanych.  
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