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Ostatnia zmiana: 02.02.2017 

e-mail: usati@usati.pl 

telefon: +48 698 265 154 

CENNIK ODZIEŻY OUTLET 

     
 

Cennik - mix odzieży outlet - TOP SECRET, TROLL 

Wielkość zamówienia cena netto za 1kg cena brutto (23% VAT) za 1kg 

Od 29kg do 116kg (1 - 4 kartony) 11,00 zł 13,53 zł 

Od 145kg do 493kg (5 – 17 kartonów) 10,50 zł 12,92 zł 

Od 522kg do 1015kg (18 – 35 kartonów) 10,00 zł 12,30 zł 

Od 1044kg do 1450kg (36 – 50 kartonów) 9,80 zł 12,05 zł 

Powyżej 1479kg 9,60 zł 11,81 zł 

1. Minimalne zamówienie jakie realizujemy to 29kg (1 karton).  
2. Termin realizacji zamówień powyżej 1000kg wynosi około 14-21 dni roboczych. 

 

Charakterystyka towaru: 

- Mix odzieży outlet polskich firm: TOP SECRET + TROLL (~ 70-80%), inne marki powiązane kapitałowo (~20-30%) 

- Większość z oryginalnymi papierowymi metkami i/lub w oryginalnych opakowaniach producenta 

- Elementy lekko uszkodzone lub poplamione/odbarwione maksymalnie do 5% całości 

- mix całoroczny (wiosna, lato, jesień, zima) 

- odzież damska około 50-70%, męska około 10-15%, dziecięca około 5-10%, akcesoria około 15-30% 
Podane powyżej wartości są najbardziej dokładne jak tylko mogliśmy wyliczyć. Ze względu na specyfikę towaru w każdym kartonie mogą być 

nieco inne ilości procentowe (np. więcej odzieży damskiej niż ~55-65%).  

Co możemy znaleźć w każdym kartonie? Dosłownie wszystko – spodnie, sukienki, spódnice, 

swetry, buty, torebki, bieliznę, biżuterię, kurtki, płaszcze, czapki, szaliki, paski, bluzy, koszulki, 

podkoszulki, marynarki, żakiety, koszule itp. – wszystko nowe i markowe TOP SECRET i TROLL.  

W każdym kartonie staramy się przygotować jak najbardziej zróżnicowany mix odzieży. Nie ma takiej 

możliwości, aby w danym kartonie znalazły się np. same swetry lub same buty i kurtki.  

KOSZTY DOSTAWY 

do 15 kg (np. biżuteria) - 25,00 zł netto - wpłata z góry (30,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

30kg (1 karton) - 30,00 zł netto - wpłata z góry (35,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

60kg (2 kartony) - 59,00 zł netto - wpłata z góry (65,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

90kg (3 kartony) - 87,00 zł netto - wpłata z góry (95,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

120kg (4 kartony) - 114,00 zł netto - wpłata z góry (130,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

150kg (5 kartonów) - 140,00 zł netto - wpłata z góry (165,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

180kg (6 kartonów) - 165,00 zł netto - wpłata z góry (200,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

210kg (7 kartonów) - 190,00 zł netto - wpłata z góry (235,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

240kg (8 kartonów) - 215,00 zł netto - wpłata z góry (265,00zł netto – ZA POBRANIEM) 

540kg (18 kartonów) - 465,00 zł netto - wpłata z góry 

1050kg (35 kartonów) - 700,00 zł netto - wpłata z góry 

Powyżej 1050kg – dostawa GRATIS! 
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SPRZEDAŻ NA SZTUKI 
 Wartość całego zamówienia musi opiewać na minimum 700 zł netto.  

 Klient może wybierać dowolną ilość sztuk z każdego asortymentu. 

 Zamówienie będzie zrealizowane tylko w przypadku, gdy hurtownia Usati.pl będzie posiadała w 

magazynach odpowiednią ilość danego towaru. Czas realizacji w przypadku braku odpowiedniej 

ilości może się wydłużyć nawet do 28 dni roboczych. 

 Koszty dostawy przy zamówieniach na sztuki są zawsze GRATIS przy płatności 

przelewem (przy dostawie ZA POBRANIEM + 20zł netto) 

 Klient nie ma możliwości wyboru modeli z danej kategorii. Wysyłamy losowo różne ubrania starając 

się zachować jak największą różnorodność towaru który dotrze do klienta.  
 

 

 Cennik odzieży outlet TOP SECRET i TROLL sprzedawanej na sztuki 

 Nazwa towaru (opis elementów) 

Cena za 1 

sztukę 

netto 

Cena za 1 

sztukę 

brutto 

1 SPODNIE (spodnie, kombinezon, szorty, krótkie spodenki itp.) 2,20 zł 2,70 zł 

2 SUKIENKI ( sukienki, spódnice, tuniki itp.) 8,00 zł 9,84 zł 

3 SWETRY (swetry, bluzy, kamizelki, golfy itp.) 9,00 zł 11,07 zł 

4 BUTY (pełne, trampki, botki, kozaki itp.) 8,00 zł 9,84 zł 

5 TOREBKI (torby, plecaki, etui na laptopa, torba plażowa, torebki itp.) 5,00 zł 6,15 zł 

6 BIELIZNA (biustonosze, majtki, skarpety, piżamy, stroje kąpielowe, rajstopy itp.) 0,75 zł 0,92 zł 

7 KURTKI (kurtki, płaszcze itp.) 15,00 zł 18,45 zł 

8 T-SHIRT (koszula, t-shirt, bluzka, top, polo, podkoszulka, koszulka, bolerko itp.) 4,00 zł 4,92 zł 

9 DODATKI UBRANIOWE (czapki, szaliki, krawaty, apaszki, szale, berety, 

rękawiczki, kapelusze itp.) 
1,50 zł 1,85 zł 

10 PASKI (paski itp.) 1,10 zł 1,35 zł 

11. MARYNARKI (marynarki, żakiety itp.) 10,00 zł 12,30 zł 
 

 Ze względu na sposób przygotowywania zamówień może zdarzyć się mały odsetek innych rzeczy w danym 

asortymencie (np. dla zamówionych 100 par spodni w zamówieniu znajdą się dwie spódnice). 

 W przypadku zamówień dużej ilości sztuk z danej kategorii mogą wystąpić znaczne powtórzenia danej rzeczy 

(np. 20 takich samych torebek). 

 Przy zamówieniu łącznym na kwotę powyżej 3000zł netto – rabat 10%; powyżej 5000zł – rabat 20%. 
 

 BIŻUTERIA 
W ofercie posiadamy również biżuterię outlet TOP SECRET i TROLL w cenie 300zł netto za 

paczkę o wadze 10kg . 
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Przykładowe zdjęcia z losowego kartonu: 
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