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Szanowni Państwo, 
 

Ze względu na utrzymujące się wysokie koszty usług transportowych, duży wzrost cen paliw, energii, opakowań 

i kosztów pracy, z dniem 01.02.2023 w firmie Lapp Kabel Sp. z o.o zostaną wprowadzone koszty obsługi logistycznej 

oraz zmianie ulegną warunki dla kompletnych dostaw i konfekcji kabli i przewodów.  

Koszty obsługi logistycznej związane będą z obsługą zamówień, opakowaniem jak również dostawą towaru do 

Klienta na terenie Polski. Koszty obsługi logistycznej nie obejmują transportów specjalnych czy ponadgabarytowych 

np. szyn do systemu prowadzenia kabli, które będą naliczane indywidualnie. 

Koszty obsługi logistycznej będą zależne od dwóch parametrów tj. wartości zamówienia i wagi towaru, obliczonej 

na podstawie danych materiałowych. Koszty logistyczne będą naliczane proporcjonalnie do wartości wysłanego 

towaru. 

Dla zamówień o wartości do 4500 zł netto koszt obsługi logistycznej wyniesie:  

• zamówienia o łącznej wadze netto do 30 kg - 18 zł netto  

• zamówienia o łącznej wadze netto powyżej 30 kg - 130 zł netto  

Dodatkowo zamówienia do wartości 1500 zł netto będą realizowane jako dostawa kompletna co oznacza, że wysyłka 

towaru zostanie zwolniona dopiero po skompletowaniu całości zamówienia. 

Dla zamówień przekraczających 4500 zł netto koszty obsługi logistycznej nie będą naliczane z wyjątkiem 

zamówień zawierających harmonogram dostaw.  

Od lutego br. zmieniona zostanie również zasada naliczania kosztów cięcia kabli i przewodów. Koszty te będą 

naliczane dla odcinków poniżej 100 m. Wysokość kosztów cięcia pozostaje bez zmian i wynosić będzie 50 zł netto 

za odcinek. 

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Państwa dedykowanym opiekunem lub Działem Handlowym, 

adres e-mail: handlowy.pl.lpl@lapp.com, nr tel. 0048 71 330 63 30.  

 

 

 

 Z poważaniem 
 
 

Kazimierz Przyszlakiewicz 
Dyrektor ds. Logistyki i Administracji 
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