
 

Usati.pl – importer odzieży z Włoch; e-mail: usati@usati.pl; Tel: (52) 58 63 400 lub 698 265 154 Strona 1 
 

Ostatnia zmiana: 12.09.2018 

e-mail: usati@usati.pl 

telefon: +48 698 265 154 

CENNIK ODZIEŻY OUTLET – QUADRI FOGLIO 
     

 
 

 

 

Charakterystyka towaru: 

- Mix odzieży outlet w 100% dla dzieci znanej przez lata na polskim rynku marki PREMIUM – Quadri Foglio 

- Większość z oryginalnymi papierowymi metkami (mogą zdarzyć się sztuki NOWE bez metki papierowej) 

- mix całoroczny, przy czym ilość spodni, spodenek, szortów, jeansów itp. może wynosić >50% 

- ilość elementów uszkodzonych, które mogą wystąpić – nie więcej jak 1-2% całości.  

- mix różnych rozmiarów od niemowlaków po nastolatków 

- może wystąpić drobny odsetek ubrań bez metki Quadri Foglio np. próbek z fabryk.  

- oferta jednorazowa do wyczerpania całego zapasu. Koszty wysyłki zgodnie z cennikiem na stronie 

internetowej.  

 

Przykładowe zdjęcia: 

CENNIK – outlet dziecięcy Quadri Foglio 

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

29 kg (1 paczka) 14,00 zł 17,22 zł 

58 –87 kg (2 – 3 paczki) 13,50 zł 16,60 zł 

116 – 174 kg (4 – 6 paczek) 13,00 zł 15,99 zł 

203 – 290 kg (7 – 10 paczek) 12,50 zł 15,37 zł 

Powyżej 319 kg (11 paczek +) 12,00 zł 14,76 zł 

1. Minimalne zamówienie mixu na kilogramy jakie realizujemy to 29 kg  
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