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CENÍK SLUŽEB  - nakládka, vykládka, balné  aj. manipulační úkony 2018

V ceníku jsou úkony, které nesouvisí s prodejem zboží, tzn. že nejsou v cenách za zboží a jsou zpoplatněny, viz ceník. 

sazba : a)   Ceny platné jen pro stálé zákazníky.*

Manipulace se zbožím :                    přesun hmot : m.j. bez DPH s DPH 21% celkem:

I. sada 165,3 200,0 30

II. sada 280,0 338,8 60

III. sada 440,0 532,4 80

IV. sada 880,0 1064,8 100

 * Ceny v bodě a) platí pouze v případě, že náš stálý zákazník má u nás odběry nad 5.000,- Kč/měs. bez DPH. 

 * Ceny v bodě b) platí pro Maloobchodní zákazníky + pro stálé, kteří nesplní podmínku v bodě a) .

Slevy na jednotlivé sazby povoluje ved. skladu, v závislosti na finančním objemu odebraného zboží.

sazba : b)   Ceny platné pro všechny zákazníky. m.j. bez DPH s DPH 21%

I. sada 165,3 200,0 20

II. sada 280,0 338,8 30

III. sada 440,0 532,4 40

IV. sada 880,0 1064,8 60

PŘESUN HMOT - tzn. Pomoc při nakládce/vykládce našim pracovníkem, popř. s použitím VZV, 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

vyžadovaná ruční manipulace nákl. 80,0 96,8 1.prac.

nakládka zboží s použití VZV nákl. 150,0 181,5 1x úkon

nakládka - VZV + ruční manipulace nákl. 280,0 338,8 1x úkon

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 vykládka z vozidla vykl. 50,0 60,5

nad 20m od vozidla vykl. 150,0 181,5

do I. patra vykl. 300,0 363,0

do II.-IV. patra vykl. 600,0 726,0

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/bez DPH čas 15" HZS/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. 680,0 170,0 822,8 účtování po 5min.

HZS -  nad 4 tuny** hod. 780,0 195,0 943,8 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 86,0 104,1

( 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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