
Informacja o warunkach importu wyrobów z kamienia naturalnego  

i konglomeratów we współpracy z Centrum Handlu Zagranicznego  

VERICO Experts Sp. z o.o. (VERICO) 

 Importerami są nasi Klienci , czyli firmy budowlane, firmy kamieniarskie, 

hurtownicy, pośrednicy i indywidualni inwestorzy. 

VERICO  działa jako zewnętrzne  biuro handlu zagranicznego  Klientów 

  Pomagamy w imporcie, przez co bezpośrednie sprowadzanie towarów nawet z 

egzotycznych krajów staje się łatwe i proste  i bezpieczne. 

 Płatności za towar i logistykę dokonywane są  przez Klientów bezpośrednio do dostawców  

i spedytorów 

 Oferujemy organizacje dostaw pełno-kontenerowych z Chin, Indii, Egiptu, Brazylii 

 Nie prowadzimy składu, towar jest dostarczany z portu bezpośrednio do odbiorcy 

             Oferta towarów mogących być przedmiotem importu znajduje się  w serwisie 

                          www.stone-express.eu 
Przy dostawach pełno-kontenerowych VERICO realizuje na zlecenie Klienta kompleksową obsługę 

importu od A do Z: 

 uzyskuje konkurencyjną ofertę od sprawdzonego dostawców zagranicznych 

 składa zamówienie w imieniu swego Klienta w firmie, której rzetelność gwarantuje 

 nadzoruje tryb realizacji zamówienia 

 nadzoruje prawidłowość przygotowania dokumentów załadowczych i importowych 

przez dostawcę, co gwarantuje bezproblemową odprawę celną 

  w razie potrzeby organizuje kontrolę towaru przed wysyłką  

 organizuje wespół z firmami spedycyjnymi obsługę logistyczną importu , wraz z 

odprawą celną, zgodnie z instrukcjami od Klienta (dostawa pod wskazany adres) 

 przekazuje Klientowi instrukcje w zakresie płatności za towar, transport, odprawę 

celną i inne usługi ( o ile występują). 

 

Korzyści dla Klientów, wynikające z powyższej formy współpracy przy imporcie : 

  najniższe w Polsce koszty importu (niska , ryczałtowa opłata dla VERICO ,transport, 

spedycja itp. bez narzutów- na podstawie faktur),   a więc najniższa cena na rynku. 

  dostęp do najbardziej konkurencyjnych cen oferowanych przez sprawdzonych 

producentów  

 

Wynagrodzenie VERICO za kompleksową obsługę importu jest kalkulowane każdorazowo, gdy 

znana jest specyfikacja zamówienia. W każdym przypadku jest ono niższe od marż stosowanych 

przez hurtowników. 



 Przy imporcie wyrobów z granitu i konglomeratów z Chin i z Indii  zwykle obowiązują następujące 

zasady realizacji importu, stosowane przez dostawców:  

 zaliczka 30% w momencie składania zamówienia 

 produkcja rozpoczyna sie po otrzymaniu zaliczki 

 pozostała należność 70% płatna po załadunku towaru na statek, po przedstawieniu przez 

dostawcę zeskanowanych dokumentów załadowczych ( konosamentu, faktury, listy 

ładunkowej, deklaracji zgodności WE) 

 akredytywa stosowana jest wyjątkowo i tylko przy zamówieniach o  bardzo dużej 

wartości. 

 w przypadku potwierdzonych zdjęciami zastrzeżeń dot. jakości towaru  dostawcy z Chin I 

Indii wymieniają towar wadliwy bezpłatnie przy kolejnej dostawie. Nie ma możliwości 

refundacji kwot wpłaconych dostawcy. Reklamację należy zgłosić nam w możliwie 

najkrótszym czasie po dostawie. 

 

Nasi dostawcy w Chinach to uznani na rynku producenci wyrobów granitowych, posiadający 

certyfikaty zgodności CE  ich wyrobów z normami europejskimi. Certyfikaty wydane zostały przez 

wiodące na świecie niezależne jednostki notyfikowane – TUV, Niemcy i SGS, Szwajcaria w oparciu o 

przeprowadzone w Chinach testy laboratoryjne. 

 

Dostawy z Indii kontrolowane są przed załadunkiem przez naszego rzeczoznawcę. Kupujący, przed 

dokonaniem płatności 70% za towar otrzymuje do zatwierdzenia  obszerny raport z kontroli każdej 

płyty  wraz ze zdjęciami. Do kontenera ładowane są wyłącznie produkty zaakceptowane przez Klienta. 

 

Na realizację  dostaw z  Chin i Indii potrzebujemy zwykle 8-10 tygodni, licząc od daty wpłaty zaliczki, z 

czego czas rejsu z Chin lub Indii do Gdańska/Gdyni zabiera 4-5 tygodni.  

 

Pragniemy dostarczać towary po bardzo konkurencyjnych cenach, dlatego  są one dostarczane do 

odbiorcy w kontenerze bezpośrednio z portu. Odbiorca  zobowiązany jest do rozładunku i 

sprzątnięcia kontenera na swój koszt w ciągu kliku godzin. 

Istnieje możliwość przeładunku towaru z kontenera na plandekę w pobliżu portu, za dodatkową 

opłatą. 

 

Maksymalna waga towaru brutto (z opakowaniem) w kontenerze wynosi 25 ton. 

 

Zapraszamy do współpracy. Służymy - w razie potrzeby- wszelkimi dodatkowymi wyjaśnieniami. 

 

Kontakt: 

VERICO Experts Sp. z o.o. 

ul. Strzelców 50/10 

81-586 Gdynia 

 e-mail:info@verico.pl 

tel.:  + 48 511 138 405 

www.stone-express.eu 
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