Podmínky dopravy 2019
(s účinností od 1. 8. 2019)
1. Doprava – geotermie a potrubí
1.1.0. – Obecná ustanovení
a) Doprava je účtována dle skutečných nákladů, případně dle podepsané rámcové smlouvy
mezi oběma stranami nebo dle platné cenové nabídky.
b) Doprava zdarma – v případě odběru celého systému (potrubí, sběrná jímka, R/S, dopojení do
tech. místnosti, nemrznoucí kapalina, spojovací materiál). Pokud je ze strany objednatele
dodávka zakázky rozdělena, je každá další doprava účtována dle skutečných nákladů.
c) Doprava zdarma - v případě smluvní dohody musí být min. výše objednávky po odečtených
slevách 5.000 Kč bez DPH.
d) Doprava zdarma platí v případě, že zakázku lze přepravit sběrnou službou, neobsahuje
nadrozměrnou zásilku. V případě nadměrné zásilky je účtován poplatek za nadrozměrnou nebo
individuální dopravu.
e) Marná jízda – v případě nepřevzetí zásilky ze strany objednatele se účtuje dle platného ceníku
dopravce.
f) Maximální zásilka pro sběrnou službu nesmí překročit objem 1cbm, 2 ložné metry a 5 ks balení na
zásilku posílanou na jednu adresu v jednom závozu. V případě překročení je tato zásilka
vyloučená ze systému sběrné služby a musíme sjednávat individuální přepravu.
g) Expresní přeprava – přeprava sloužící k doručení zásilky v co nejkratším termínu k zákazníkovi.
Řeší se na přání zákazníka. Doprava je hrazena objednatelem dle skutečných nákladů.
h) V případě potřeby expedovat skladové zboží v den přijetí objednávky a doručení následující
pracovní den, je nutné doručit objednávku do 12:00 téhož dne.
i) Prodej potrubí po celém balení (6 m, 12 m, 100 m, 150 m, 200 m a všech normovaných délek
geotermálních sond).
j) Poplatek za ADR (nemrznoucí kapalina GEROfrost) je účtováno 150 Kč. Poplatek se platí i v
případě dopravy zdarma.
k) Tato ustanovení platí pro dopravu po území ČR.
l) Prodejce si vyhrazuje možnost změny způsobu balení.

1.2.0. - Nadměrná zásilka
Definice nadměrné zásilky:
a) Balení přesahující alespoň jeden z rozměrů daných dopravcem nelze poslat sběrnou službou:
d 240 x š 180 x v 220, musíme sjednat individuální přepravu.
b) Tyče 6 m v celkové hmotnosti do 30 kg, do průměru 90 – zásilku, která obsahuje toto zboží lze
zaslat sběrnou službou, bude navíc účtován poplatek 400 Kč bez DPH dle jejich platného sazebníku.
c) Tyče 6 m nad 30 kg – tato zásilka je vyloučená ze systému sběrné služby a musíme sjednávat
individuální přepravu.
d) Tyče 12 m jakéhokoliv množství – tato zásilka je vyloučená ze systému sběrné služby a musíme

sjednávat individuální přepravu.
e) Náviny o rozměru potrubí d63 a větší - tato zásilka je vyloučená ze systému sběrné služby a
musíme sjednávat individuální přepravu.
f) Předizolované potrubí o délce menší 20 m (d32mm), na dotaz (d40mm) - lze zaslat systémem
sběrné služby bez příplatku, max. množství 2 kotouče.
g) Předizolované potrubí – větší množství než v bodě „1.2.0. f)“ – musíme sjednávat individuální
přepravu.

1.2.1. - Individuální přeprava – expresní přeprava – nadměrná zásilka
a) Individuální přeprava – cena dopravy nadměrných balení, která se nedají odeslat sběrnou službou,
se určuje individuálně, dle nabídek od poptaných dopravců. O aktuální výši Vás budeme
informovat. Cena se odvíjí i od nutnosti rychlého zaslání. Při možnosti doručení do několika dnů
můžeme poptat dopravce a zajistit cenu zásilky v rámci dokládky. Proto prosím o objednání v
dostatečném předstihu, abychom Vám mohli zajistit levnější dopravu.
b) Individuální přeprava je hrazena i v případě dopravy zdarma.
b) Expresní doprava – cena expresní dopravy se určuje individuálně, dle nabídek od poptaných
dopravců.
c) Poplatek za nadměrnou zásilku se platí i v případě dopravy zdarma.

1.3.0. – Balné
a) Balné je účtováno vždy, pokud není dohodnuto jinak.

1.3.1. – Balné – určování ceny
a) Paleta 149 Kč/ks
b) Balné R/S 95 Kč/ks

