Değerli Müşterimiz,
Fabrikamıza Her Ay düzenlik olarak 70 ile 80 ton arasında düzenli olarak ihracat fazlası 1/a havlu ve de
bornoz gelmektedir.
Size bilgi amaçlı Ürünler ile ilgili konstrüksiyon Ve de Fiyat Detaylarını Aşağıda Geçmekteyiz,
Sadece el havlusu alım yapmak isterseniz kğ fiyatı;40,00 tl + KDV Olup, ortalama olarak bir adet el
havlusunun ağırlığı 225 gram gelmektedir(taban 200 gram, tavan 250 gram ortalama; 225 gram gelir). adet
fiyatına tekabül ettiği rakam ise;8,00 tl ile 10,00 tl + KDV aralığında değişmektedir, Ortalama Fiyat;9,00 TL
+ KDV, bandında yer almaktadır.
Ancak Asorti olarak Alım yaparsanız, büyük ebatlar(70*130-70*140-70*150-90*150-100*180-100*15090*180) Toplam Siparişinizin %90, 50*90-50*100-50*80 ebatlarında toplam siparişinizin %10 sipariş
vermeniz durumunda İse; 1/ A (1.KALİTE VE DE 2.KALİTE KARIŞIK)kilo fiyatı;27,00 TL + kdv'dir.
Adetsel olarak fiyat vermek gerekir ise;
70*130-70*140-70*150 ebatlarımız ortalama olarak 470/480 gram-adet gelir, adet fiyatı;10,80 tl ile 13,50
tl arasında , + KDV olarak değişmektedir.(taban 400 gram, tavan 550 gram ortalama; 470/480 gram gelir)
ortalama fiyat ise;12,15 tl + KDV tekabül etmektedir.
90*150-100*180-100*150-90*180 ebatlarımız ortalama olarak 700/750 gram-adet gelir, adet fiyatı;16,20
tl ile 24,30 tl arasında, + KDV.(taban 600 gram, tavan 900 gram ortalama; 700/750 gram gelir) ortalama
fiyat ise;18,90 tl / adet + KDV tekabül etmektedir.
50*90-50*100-50*80 ebatlarımız ortalama olarak 225/230 gram-adet gelmektedir. Adet fiyatı;5,40 TL ile
7,00 tl arasında, + KDV.(taban 200 gram, tavan 250 gram ortalama; 225/230gram gelir). ortalama fiyat
ise;6,00 & 6,30 TL + KDV tekabül etmektedir.
Vermiş Olduğumuz Değerlerde Yükleme Esnasında +-%10 değişkenlik gösterebilmektedir. Yükleme
Sırasında Verilen Çeki Listesi detayı ile her bir çuval yada koli içinde yer alan ürünlerin kilogramı ve de
adeti alınarak müşterilerimize bildirimde bulunulmaktadır.
Dolayısı ile Müşterilerimiz Birim Başına Düşen maliyetleri Bulabilmektedirler.
Kalite bazında Fiyat aralığı olan ihracat fazlası 1/a havlularımız kğ fiyatları;15,00 TL-18,00 TL-24,00 TL27,00 TL - 30,00 TL -36,00 TL / kğ + KDV arasında Değişmektedir. 3.kalite havlularımız kilo fiyatı;15,00 TL ile
18,00 TL / KĞ arasındadır, + kdv'dir. Tek bornozlarımızın fiyatları; 35,00 tl ile 50,00 tl / adet + KDV,
arasında değişmektedir.
Fiyatlarımızda KDV dahil Olmayıp, Denizli Fabrika Teslim Fiyatlardır.
Siparişlerinizi bekler, İyi Çalışmalar Dilerim.
NOT: Fiyatlarımız Toptan Fiyattır.
Çalışmalarınızda Başarılar Diler, Olumlu İş Birliğimiz Devam Etmesi Dileği İle.
Saygılarımla,
DOKUR TEKSTİL
GÜNHAN AKHAN
0 535 839 60 49

