
RedZone.com.pl

Rabat: Zakup jednorazowy Zakup kumulowany Discount: One-off purchase Cumulative purchase
Próg 15% 4 000,00 6 000,00 15% limit 4 000,00 6 000,00
Próg 20% 8 000,00 12 000,00 20% limit 8 000,00 12 000,00
Próg 25% 16 000,00 24 000,00 25% limit 16 000,00 24 000,00

Gorka 3 „Atak” brutto (z 23% VAT) netto Gorka 3 „Atak” gross price (with 23% VAT) net price
Cena detaliczna 299,00 243,09 Retail price 299,00 243,09
Próg 15% 254,15 206,63 15% limit 254,15 206,63
Próg 20% 239,20 194,47 20% limit 239,20 194,47
Próg 25% 224,25 182,32 25% limit 224,25 182,32

Wartość zakupu jednorazowego liczona jest według cen detalicznych brutto The value of one-time purchase price is calculated according to the gross retail.
Wartość zakupów kumulowanych liczona jest według cen brutto po rabatach. The value of accumulated purchases is calculated according to the gross price after discounts.

Po uzyskaniu odpowiedniego progu rabatowego system sklepu wyświetla Our system displays strikethrough retail gross price,
przekreśloną cenę detaliczną brutto i cenę po rabacie – również w wersji brutto! and new discount price when reaching discount limit (also in gross price version).

Wystawiamy faktury VAT i VAT-EU. We are issuing invoices: VAT and VAT-EU

Płatność za pośrednictwem systemu PayPal lub przelewem bankowym. Payment is possible by PayPal system or by bank transfer 

Paczki wysyłamy Pocztą Polską (Polska: 1-2 dni, Europa 3-10 dni). We are sending parcels by Polish Post (Poczta Polska).
Shipment lasts 1-2 days in case of sending to Poland, and 3 to 10 days in Europe.

Nasi dystrybutorzy mogą korzystać w swoich ofertach i reklamach ze zdjęć produktów Our distributors can use our product images and descriptions (placed in our web page)
i ich opisów umieszczonych na naszej stronie internetowej. in their bids and ads.

Zapraszamy do współpracy! We are inviting for the cooperation!

System rabatowy dla hurtowych klientów RedZone.com.pl
Discount system for wholesale RedZone.com.pl customers

Wszystkie ceny i wartości zakupów podane są w Złotych Polskich (PLN)
All prices and values of purchase in Polish Zloty (PLN)

on 29/05/2014 1,00 PLN = 0,24 EUR = 0,33 USD

Przykładowa kalkulacja ceny: Price calculation sample
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