Ceny jsou platné od 1. 9. 2020 do vydání nového ceníku. (verze 9/2020)

CENÍK PŘEPRAVNÉHO
1. KLASICKÉ BALÍKY po České republice s délkou do 140 cm
Přepravní služba
balíky do 140 cm

hmotnost
0 až 30 kg

99,00 Kč

30 až 60 kg

198,00 Kč

60 až 90 kg

297,00 Kč

90 až 120 kg

396,00 Kč

120 až 150 kg

495,00 Kč

Zboží kvalitně balíme aby nedošlo k poškození.Tyto zásilky odesíláme
přepravní službou GLS (standardní doručení následující den 8 – 18h,
možnost přesměrování menších balíků do GLS parcelshopu. Mapu s GLS
parcelshopy naleznete zde)
V některých případech (podle tvaru a hmotnosti balíků), máme právo
zásilku odeslat nejvhodnější přepravní službou dle našeho uvážení.
Řidiči doručují balíky k prvním dveřím zadané adresy obvykle následující
pracovní den po odeslání.
Za zaslání balíků účtujeme poplatky dle tabulky. Balné neúčtujeme.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

2. DLOUHÉ ZÁSILKY po České republice s délkou 140 až 300 cm
Přeprava
Pro přepravu těchto zásilek využijeme nejvhodnějšího přepravce dle našeho
Atypické zásilky uvážení (obvykle FOFR nebo TOPTRANS). Doručení zásilek probíhá v pracovní

hmotnost
0 až 20 kg

dny a není možno nastavit přesný čas doručení. Doručení zásilky probíhá za

20 až 30 kg

199,00 Kč první dveře objektu. Při vykládce větších zásilek je třeba poskytnout řidiči
250,00 Kč přiměřenou výpomoc.

30 až 50 kg

340,00 Kč Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

Za zaslání balíků účtujeme poplatky dle tabulky. Balné neúčtujeme.

3. NADROZMĚRNÉ ZÁSILKY
Zásilky s celkovou hmotností nad 150 kg, dlouhé zásilky nad 50 kg a zboží o délce nad 300 cm dokážeme také přepravit,
ale cena přepravného je závislá na objemu, hmotnosti a vzdálenosti. Dále vám nabídneme cenu za přepravné pro balíky
na Slovensko přesahující 30 kg nebo délku 110 cm. Přepravné pro takovouto objednávku nabídneme individuálně.

4. BALÍK NA SLOVENSKO do 30 kg
Velikost balíků je omezena (max. délka 110 cm, max. šířka 60 cm, max. výška 60 cm, obvod balíku (2 x výška + 2x šířka
+ 1x délka) do 3 m). Přepravce volíme podle charakteru zásilky. Cena přepravného pro tyto balíky je jednotná 299,- Kč s
DPH. Na zásilky, které nevyhovují rozměrem a hmotností vám nabídneme cenu přepravného individuálně. Je-li slovenský
zákazník plátcem DPH, bude mu vše vyúčtováno bez DPH a DPH je pak povinen přiznat na Slovensku.

5. ROZVOZ v okolí Okřínka - Zboží Vám dovezeme naším vozem.
Rozvoz

Obce

Termín

Cena s DPH

Trasa 1

Dlouhopolsko, Hradčany, Kolaje,
Městec Králové, Opočnice, Odřepsy,
Podmoky, Senice, Srbce, Velenice,
Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice

Dny školního vyučování
7:30 až 9:00 h.

50,00 Kč

Trasa 2

Budiměřice, Choťánky, Chvalovice, Kovanice,
Křečkov, Nymburk, Pátek, Poděbrady

Nepravidelně, obvykle
v pátek 17:00 až 18:00 h.

50,00 Kč

Individual

Ostatní obce a výše uvedené obce v jiný
časový termín

Termín dle dohody, obvykle
v pracovní dny 16:00 až 18:00 h,
nebo v sobotu 11:00 až 12:00 h

15,00 Kč/km*
počítáme cestu tam i zpět

*Termín dopravy upřesníme telefonicky nebo e-mailem. Vzdálenost Vaší obce si můžete zjistit v plánovači tras na serveru
www.mapy.cz. Celková cena dopravy je počítána za ujeté kilometry (počítáme nejkratší cestu tam i zpět). Celkovou cenu
nabídneme a požádáme Vás o schválení.

6. OSOBNÍ ODBĚR – sklad Okřínek - Tuto variantu zvolte, pokud si chcete objednané zboží vyzvednout sami v
naší prodejně. Zboží bude pro vás připraveno a rezervováno na adrese Okřínek 71 a je nutné ho vyzvednout do 7 dnů
od výzvy k vyzvednutí. Za naložení, zabalení, upevnění a převoz nákladu je zodpovědný ten, kdo si zboží vyzvedne.
Při osobním odběru neúčtujeme žádný poplatek.

ZPŮSOBY A MOŽNOSTI PLATBY
1. PLATBA NA DOBÍRKU
Platbu uhradíte řidiči přepravní služby. U přepravce FOFR a TOPTRANS lze platit pouze hotově, u přepravce
GLS lze platit hotovostí i platební kartou.
Doběrečné účtujeme ve výši 50,- Kč včetně DPH. Na Slovensku je platba vybírána v EUR.

2. PLATBA PŘEDEM
Pokud zvolíte platbu předem, zboží připravíme, zkontrolujeme a až když je vše kompletní, odešleme vám emailem zálohovou fakturu. Tu je nutné uhradit převodem, složenkou nebo vkladem na účet u FIO banky
nejpozději do 5 dnů. Nelze platit kartou. Nemůže se tak stát, že zaplatíte za zboží, které není k dispozici.
Platíte tedy pouze za zboží, které je již připraveno k odeslání. Jakmile se platba objeví na našem účtu, zásilku
zabalíme a odešleme nejbližším svozem, případně připravíme k osobnímu převzetí. V případě platby ze
Slovenska obdržíte zálohovou fakturu v EUR a částku převedete jako SEPO platbu do naší banky.
Za tuto možnost neúčtujeme žádný poplatek.

3. PLATBA PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ V PRODEJNĚ
Zboží zaplatíte v hotovosti nebo platební kartou v naší provozovně a bude vám vydán příslušný doklad. Za
tuto možnost poplatek neúčtujeme.

DALŠÍ POPLATKY
Nepřevzetí předem zaplacené zásilky – Vrátí-li se zásilka, která byla již zaplacena, zpět na naši
adresu bez udání důvodu, vrátíme peněžní částku sníženou o náklady na expedici zásilky.

Nezaplacení zálohové faktury – Není-li do splatnosti uhrazena zálohová faktura je objednávka
stornována. V případě, že nám tímto vzniknou jakékoliv náklady, budou Vám naúčtovány.

Nepřevzetí zásilky na dobírku – Nepřevzetí zásilky na dobírku není považováno za odstoupení od
kupní smlouvy a vzniká nám tím škoda. Vrátí-li se nepřevzatá zásilka na dobírku zpět na naši adresu, budeme
požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí zásilky.

Poplatek za skladování – Pokud si u nás objednáte nebo zarezervujete zboží, jsme ochotni ho zde
skladovat zdarma po dobu 7 dnů. Pokud budete chtít skladovat toto zboží déle, vyhrazujeme si od 8. dne
účtovat skladné ve výši 0,5% z hodnoty skladovaného zboží za každý započatý den skladování.

Poplatek za přebalování zásilek

– Pokud bude zásilka zabalena a připravena k odeslání a
odběratel si bude přát změnu v balíku, účtujeme manipulační poplatek 30,- Kč s DPH. (Poplatek zahrnuje
rozbalení a zabalení zásilky a administrativní úkony s vystavením správných dokladů a změn v systému
přepravce.)

INFORMACE PRO SLOVENSKÉ PLÁTCE DPH
Slovenským plátcům DPH (uvedené DIČ v objednávce) fakturujeme objednávku v částkách bez DPH (režim
přenesení daňové povinnosti). Slovenský plátce má potom povinnost přiznat DPH ve svém daňovém přiznání
na Slovensku.

Otevírací doba
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 12:00, 13:30 – 16:00
středa 13:30 – 16:00
sobota 9:00 – 11:00

- Na statečku - Radek Rychecký
Okřínek 71, 290 01 Poděbrady
mobil: 603 51 67 09, tel.: 325 65 33 90

Prodej a informace:

e-mail: info@nastatecku.cz ,

www.nastatecku.cz

