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CENÍK DOPRAVY - NAKLÁDKA / VYKLÁDKA / aj. manipulační úkony 2015

 V tomto ceníku jsou úkony, které nesouvisí s prodejem našeho zboží a jsou prováděny navíc.

Tzn., že nejsou zahrnuty do cen našeho zboží a tudíž jsou zpoplatněny sazbami, viz ceník!

  Ceny jsou platné pro všechny zákazníky. m.j. bez DPH s DPH 21%

DOPRAVNÉ: FORD TRANSIT, VW CRAFT km 16,5 20,0

zvýhodněné ceny *: Rozvozné do 10km od skladu : ks 140,0 169,4 uvedené ceny 

Rozvozné do 30km od skladu : ks 280,0 338,8 platí pro obě cesty.

Rozvozné do 50km od skladu : ks 440,0 532,4

Rozvozné do 70km od skladu : ks 700,0 847,0

 *zvýhodněné ceny platí na vozy Transit pro stálé zakazníky a při pravidelných rozvozech popř. závozu objednaného zboží.

 * - Zvýhodněné ceny použijeme (nabízíme) i pro MOC zákazníky, a to při nákupu zboží nad 10.000,-Kč/ bez DPH .

* Nad 70 km je sazba dopravného pro všechny zákazníky stejná, a to 20,- Kč/ s DPH.

Příplatky* : zbytečné vyjetí vozu k zákazníkovi km 18,0 21,8

Poplatek :  za zbytečné čekání vozu při dovozu zboží ks 50,0 60,5

* Při dojetí k zákazníkovi bude vyúčtována doprava se zvýšenou sazbu pro následné úkony které musíme vykonat,

kdy se musí zakázka uklidit našimi pracovníky na nové úložiště, mimo dílnu! A její zabezpečení.

PŘESUN HMOT - tzn. Pomoc při nakládce - našim pracovníkem, popř. s použitím VZV, přímo na skladě :

poplatky : přesun zboží pomocí VZV na skladě nákl. 35,0 42,4 do 2,5 t

přesun zboží pomocí VZV na skladě nákl. 56,0 67,8 nad 2,5 t

ruční manipulace nákl. 50,0 60,5 novinka

nakládka zboží s použití VZV nákl. 100,0 121,0 novinka

nakládka - VZV + ruční manipulace nákl. 150,0 181,5 novinka

Přesun hnot je úkon, kdy zákazníkovi nad rámec cen za zboží, poskytneme pomoc při obtížné nakládce,

popř. jiné prac.úkony spojené s nakládkou, vyvázání objemné zásilky, nadměrné balení, přesun VZV apod.

PŘESUN HMOT - tzn. Pomoc při vykládce zboží u zákazníka - našim řidičem, popř. závozníkem :

jednorázový příplatek  od 5 do 20m od vozidla vykl. 50,0 60,5

nad 20m od vozidla vykl. 100,0 121,0

do I. patra vykl. 150,0 181,5

do II.-IV. patra vykl. 300,0 363,0

Přesun hmot je vykládka zboží nad 5m od vozu; cena je daná za náklad zboží.  Do 5m je vykládka zdarma.

Opět jde o navýšení cen, které nejsou běžně zakalkulovány do ceny zboží a jsou zákazníkem vyžadovány!

HZS sazba 15" s DPH

Použití VZV* HZS -  na 2,5 tuny** hod. 600,0 150,0 726,0 účtování po 5min.

HZS -  na 3,5 tuny** hod. 650,0 162,5 786,5 účtování po 5min.

HZS -  nad 4 tuny** hod. 700,0 175,0 847,0 účtování po 5min.

* čas použití VZV se počítá od vyjetí k výkonu a ukončení na stanovišti VZV,  HZS = hodinová zúčtovací sazba

** použití VZV se účtuje po 5min. Od započetí až po ukončení výkonu. Čas se zaokrouhluje nahoru a účtuje dle HZS.

Jiné poplatky : ( balné balíků na pošt.doručování) ks 68,0 82,3

( balení zakázek, řezaných dílů do strech folií popř. páskování objemové zakázky.)

 - rozumí se zabalení jen 1palety! ks 68,0 82,3

Jde o úkon, kterým zabezpečujeme řezané zakázky pro přepravu popř. k zajištění ochrany. 

80,- ( poštovné ) ks 80,0 96,8

150,- paleta EUR* ks 150,0 181,5

* výdejem palet se rozumí paleta, která bude vydána se zbožím a pokud si ji  zákazník odváží se zbožím.

Upozorňujeme všechny zákazníky, že palety nazpět vykupujeme !

Kontakt       Most      -  476 127 551,  fax 476 127 553, GSM : 739 20 30 41 e-mail : most@albakmen.cz

                  Odřepsy -  325 653 192,  fax 325 653 171, GSM : 739 20 30 42 e-mail : odrepsy@albakmen.cz

  Obchodní ředitel Ing. Tomáš Bek - 731 443 466 e-mail : tomas.bek@albakmen.cz
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