DOPRAVA
Společnost Onems s.r.o. v rámci zákaznických služeb nabízí dopravu výrobků a zboží vedenou v evidenci Onems s.r.o.
Dle dohodnutých podmínek odběratel má nárok na DOPRAVU ZDARMA nebo DOPRAVU S PŘÍPLATKEM.
I.

DOPRAVA ZDARMA
1.

Nárok na dopravu zdarma má každý zákazník, který uhradí zálohovou fakturu ve výši 100% hodnoty objednaného zboží, přičemž
celková váha objednaného zboží musí být vyšší než 100kg.

2.

Doprava bude provedena v termínu, který potvrdí dodavatel. Standardní dodací lhůta je stanovena na dobu od 3 do 21 pracovních dnů
v závislosti na druhu objednaného zboží. Maximální doba dodání objednaného zboží nemůže překročit 30 pracovních dní, není-li
dohodnuto jinak.

3.

Zboží bude dodáno na předem určené místo. Jedná se o jedno odběrní místo pro jednu zakázku.

4.

Nelze uplatnit refakturaci nákladu v případě vlastního odvozu.

5.

Zakázky lze spojit tak, aby jejich celková váha překročila 100kg. Podmínkou dodání je jedno dodací místo.

6.

Není–li dohodnuto jinak, doprava nebude realizovaná, pokud odběratel nemá uhrazené stávající závazky vůči dodavateli.

II:

DOPRAVA S PŘÍPLATKEM - velkoobjemové
1.

Pokud celková váha objednaného zboží nepřekročí 100kg (v případě velkoobjemového zboží) bude účtován jednorázový příplatek za
dopravu.

2.

Minimální výše příplatku se stanovuje na 1.900,-kč bez DPH/zakázka/místo.

3.

Příplatek bude součástí konečné faktury odběratele za objednané zboží.

4.

Doprava bude provedena v termínu, který potvrdí dodavatel. Standardní dodací lhůta je stanovena na dobu od 3 do 21 pracovních dnů
v závislosti na druhu objednaného zboží. Maximální doba dodání objednaného zboží nemůže překročit 30 pracovních dní, není-li
dohodnuto jinak.

5.

Zboží bude dodáno na předem určeném místě. Jedná se o jedno odběrní místo pro jednu zakázku.

6.

Není–li dohodnuto jinak, doprava nebude realizovaná, pokud odběratel nemá uhrazené stávající závazky vůči dodavateli.

III:

DOPRAVA S PŘÍPLATKEM – kusové zásilky
1.

Pokud celková váha objednaného zboží (v případě kusového zboží) není vyšší než 100kg, bude účtován jednorázový příplatek za
dopravu.

2.

Minimální výše příplatku se stanovuje na 190,-kč bez DPH/zakázka/místo, maximální výše příplatku se stanovuje na 360,-kč bez
DPH/zakázka/místo.

3.

V případě atypického zboží (křehké, hodnotné, atypické rozměry apod.) si dodavatel vyhrazuje právo na určení zvláštní ceny za dopravu
(jednorázová). Částka bude kalkulována dle aktuální nabídky extérní přepravní služby.

4.

Příplatek bude součástí konečné faktury odběratele za objednané zboží.

5.

Doprava bude provedena v termínu, který potvrdí dodavatel. Standardní dodací lhůta je stanovena na 14 pracovních dní. Maximální
doba dodání objednaného zboží nemůže překročit 30 pracovních dní, není-li dohodnuto jinak.

6.

Zboží bude dodáno na předem určeném místě. Jedná se o jedno odběrní místo pro jednu zakázku.

7.

Dodávka kusových zásilek bude účtovaná dle sazeb určených přepravní firmou.

8.

Není–li dohodnuto jinak, doprava nebude realizovaná, pokud odběratel nemá uhrazené stávající závazky vůči dodavateli.

III.

VŠEOBECNÉ POKYNY
1.

Dodavatel neručí za způsob vyložení zboží.

2.

Odběratel je povinen zajistit vykládku tak, aby vyložení neohrožovalo kvalitu dodaného zboží, v opačném případě odběrateli může být
zamítnutý nárok na záruku.

3.

Odběratel je povinen zajistit vhodný počet osob pro zajištění bezpečné vykládky.

4.

Vozidlo dodavatele nesmí čekat na vykládku víc jak 40min. V opačném případě dodavatel si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené
s opožděním tj. 1.000,-kč bez DPH jednorázově.

5.

Pokud dodavatel bude nucen dopravit zboží zpět (sklad dodavatele), bude účtován jednorázový poplatek 3.000,-kč bez DPH.

6.

Vykládka musí proběhnout v lehce přístupném místě pro vozidlo dodavatele.

7.

Objednatel je povinen přebrané zboží zkontrolovat a v případě zjištění závad nebo jiných viditelných vad, je povinen tyto vady nahlásit
dodavateli telefonicky a následně písemnou formou ihned, bez zbytečného odkladu nebo sepsat na místě protokol o zjištěných vadách.

Tyto podmínky platí od 04.12.2012.
ONEMS s.r.o. – levneohybacky.cz

