Data current as of: 29-11-2021 09:51

Link to the product: https://www.mebleclassic.eu/chesterfield-berlin-leather-corner-sofa-p-107.html

Chesterfield Berlin Leather
Corner Sofa
Price with TAX

3 062.28 Euro

Price

3 062.28 Euro

Availability

Always on stock

Shipping time

3 days

Number

naroznik-classic-3R2

Manufacturer

Mebleclassic.eu

Koszt wysyłki

Zapoznaj się z kosztami wysyłki i formami
płatności >>

Product description
READY TO GO NOW!!!
Corner Chesterfield Berlin stands out for double quilting under the seat, it is perfect for places where a luxurious lifestyle is
everyday life. Corner Chesterfield is the perfect solution for those of you who value comfort and elegance.
The pictures show a very large 3R2 corner for sale , and the upholstery is made of A5 dark leather. A corner at a promotional
price!
Dimensions of the corner:
Overall width: 260 x 210 cm
Depth: 90 cm
Height: 80 cm
Depth of the seat: 54 cm
Seat height: 42 cm

Transport
Transport:
Dbając o bezpieczeństwo Państwa mebli, zazwyczaj rozwozimy je własnym transportem.
Zamówienie zostanie przyjęte i przekazane do realizacji dopiero wtedy, gdy zaakceptują Państwo zaproponowane
przez nas koszty dostawy.
Koszt dostawy uzależniony jest od odległości i wielkości zamówienia.
Przykładowe koszty dostawy:
(podane ceny są cenami BRUTTO)
Rodzaj mebla
Krzesło
Ławeczka
Fotel
Szezlong
Łóżko
Sofa 2-osobowa
Sofa 3-osobowa
Sofa 4-osobowa
Narożnik
Stół rozkładany
Stół
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Koszt transportu
60 zł
90 zł
190 zł
400 zł
500 zł
400 zł
od 450 zł
od 550 zł
od 550 zł
200 zł
150 zł

Podnóżek / pufa
od 50 zł
Całkowity koszt dostawy dla jednego zamówienia (kilku produktów) nie przekroczy 1000 zł na terenie Polski.
Transport nie obejmuje wniesienie mebli.
Jeśli nie zostanie to uzgodnione indywidualnie w dniu transportu, klient jest zobligowany do odebrania mebli w
godzinach od 6:00 do 23:00.
Kontakt telefoniczny odnośnie transportu: Pan Paweł 534 996 245; Pan Staszek 883 494 401
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