DOPRAVA - DODACÍ PODMÍNKY
2018
1) Standardně EXW sklad ZOiGO
2) Doprava externí:
- doprava se zajišťuje (dle Potvrzení objednávky nebo dohodou) na 1 místo v ČR, do skladu odběratele nebo
jeho obchodních partnerů
- doprava na stavbu je možná pouze s vystavením dodacího listu na odběratele. Dodavatel nezajišťuje
převzetí zboží ani písemné potrvzení převzetí zboží.
- dopravu hradí odběratel vč. obalu, příplatku za avízo, převzetí dobírky apod.
- smluvní ceny dle dopravce
- orientační ceny spedičních služeb:
- balík 0-30kg
max.do 1m
120,-Kč/ks po celé ČR
- větší, delší, těžší balík + paleta 800x600, 1200x80
120x80x30
- paleta do 200kg
vzdálenost do 100km
vzdálenost do 200km
vzdálenost do 400km
- paleta do 300kg
120x80x40
vzdálenost do 100km
vzdálenost do 200km
vzdálenost do 400km
- paleta do 500kg
120x80x50
vzdálenost do 400km

600,-Kč/pal.
800,-Kč/pal.
900,-Kč/pal.
700,-Kč/pal.
900,-Kč/pal.
1200,-Kč/pal.
1500,-Kč/pal.

3) Doprava expresní:
- platí pro dodání do 3 prac.dnů
- dopravu hradí odběratel vč. nutného a nevratního obalu, vč. případného příplatku za avízo,
poplatku převzetí dobírky apod.
- doprava na stavbu je možná pouze s vystavením dodacího listu na odběratele. Dodavatel nezajišťuje
převzetí zboží ani písemné potrvzení převzetí zboží.
- smluvní ceny dle dopravců

4) Doprava ZOiGO
- dopravu hradí odběratel, nehradí se obaly
- sazba dle vozidla:
skříň
valník+ plachta
- možná sleva dle vytížení vozidla až -50%

do 3,5t
do 6,5t

12Kč/km
16Kč/km

(zboží do 1.500kg, do 3m)
(zboží do 3.500kg, do 6m)

5) Doprava ZDARMA
- hodnota objednávky musí přesáhnout min. 25 tis.Kč (v nákupních cenách) při 1 objednávce na 1 místo v ČR
- dopravu hradí ZOiGO, příp.obaly výměnou
- typ dopravy určuje ZOiGO
- termín dodání zpravidla do 5 prac.dnů nebo dle Potvrzení objednávky

CENÍK OBALU
- paleta 80x60 dřevo
- podkládka dřevo
- paleta 120x80 dřevo
- paleta 120x80 dřevo EUR
- manipulace - folie, páska, karton, podkládka nad 10kg
- svazek
- karton do 10kg

50,-Kč
50,-Kč
150,-Kč
250,-Kč
50,-Kč
50,-Kč
zdarma

