
Přepravní podmínky Schiedel

1. Zajištění přepravy balených kompletních komínových systémů ze skladu dodavatele na sklad odběratele bude za níže uvedených podmínek:

2. Zajištění přepravy balených kompletních komínových systémů ze skladu dodavatele na určené místo mimo sklad odběratele bude za níže
uvedených podmínek:

Sazby přepravného :

1 ks jednoprůduchový komín 

2 ks jednoprůduchový komín 

3 ks jednoprůduchový komín 

1 ks dvouprůduchový komín 

1 ks kompletní nerezový komín

1 ks komínový plášť z vláknitého betonu, nerezový nástavec, sada FINAL, SIRIUS

1 pal nekompletní komín, komponenty

1 500,- Kč bez DPH 

1 700,- Kč bez DPH 

1 900,- Kč bez DPH 

1 800,- Kč bez DPH 

1 200,- Kč bez DPH 

800,- Kč bez DPH   

1 200,- Kč bez DPH

1 pal příslušenství 800,- Kč bez DPH  
při objednání kompletního systémového komínu

Sazby přepravného :

1 ks jednoprůduchový komín 

2 ks jednoprůduchový komín 

3 ks jednoprůduchový komín 

1 ks dvouprůduchový komín 

1 ks kompletní nerezový komín

1 ks komínový plášť z vláknitého betonu, nerezový nástavec, sada FINAL, SIRIUS

1 pal nekompletní komín, komponenty

1 900,- Kč bez DPH 

2 300,- Kč bez DPH 

3 300,- Kč bez DPH 

2 200,- Kč bez DPH 

1 200,- Kč bez DPH   

800,- Kč bez DPH 

1 200,- Kč bez DPH

Odběratel uvede do objednávky v obou případech přesnou adresu dodání v podobě:

ULICE, Č.P.
PSČ, MĚSTO
KONTAKTNÍ OSOBA
TEL. ČÍSLO

Bez těchto údajů bohužel není možné objednávku zpracovat.

Dodavatel / dopravce si vyhrazuje právo nedodat komíny na místo dodání v těchto případech:

a) sjízdnost přístupových komunikací znemožnila bezpečný příjezd vozidla dopravce
b) podmínky místa dodání nebo jeho blízkého okolí znemožnily bezproblémové a rychlé složení
c) nebylo možné zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží dodavatele
d) nebylo možné věrohodně ověřit totožnost osoby oprávněnou k převzetí zboží dodavatele

V těchto případech budou komíny přepraveny na sklad dodavatele a náklady za marnou jízdu přeúčtovány odběrateli. Vícenáklady za marnou 
jízdu budou odběrateli účtovány i za zrušení potvrzení zákazky v termínu kratším než dva pracovní dny před termínem dodání.
Další případné vícenáklady budou přeúčtovány na vrub odběratele.

Dodavatel uvede do potvrzení prodejní zakázky termín dodání zboží na předem určené místo. Odběratel tuto informaci předá kontaktní osobě. Dodavatel 
se zavazuje zajistit odběrateli přepravu do 5-ti pracovních dnů od potvrzení/zaplacení prodejní zakázky.

Při dodávce produktů Schiedel na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, nelze zasílat prázdné palety zpět po dopravci 
na náklady Prodávajícího.

Případnou výměnu již odebraného zboží lze provést pouze po předchozím schválení příslušným obchodním zástupcem. V případě schválení je nutné zaslat na Zákaznický servis číslo dokladu, 
na kterém bylo zboží účtováno a zaslat novou objednávku. Po potvrzení vratky a objednávky Zákaznickým servisem / Expedicí je možné zboží vyměnit. Vrácené zboží musí být neporušené.

PLATNÉ OD 1.2.2023
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Zasílání drobného příslušenství přepravní službou GLS

Abychom mohli rychleji reagovat na požadavky Vašich i našich zákazníků, 
zasíláme vybrané příslušenství přepravní společností GLS.

Podmínky pro zasílání balíků ze společnosti Schiedel, s.r.o. přepravní službou GLS

• Sortiment pro zasílání službou GLS je označen v aktuálním ceníku značkou GLS viz příklad:

Komínová stříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, bez větrací šachty)

SAP objednací znak ADV 011136 011136 011137 011137 011138

SAP objednací znak ST 118375 118375 118440 118440 118635

Kč / ks 2 834 2 834 2 834 2 834 3 398

vnější rozměr tvárnice 32/32 32/32 36/36 36/36 32/59

vnější rozměr stříšky 70/66 70/66 70/66 70/66 70/100

rozteč otvorů pro kotvení 25/25 25/25 29/29 29/29 25/52

hmotnost v kg 7.9 7.9 8.1 8.1 9.0

Ceník pro zasílání GLS :

Cena 200,- Kč - 1 balík = 1 ks artiklu (SAP ID) označený
v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

Cena 300,- Kč - 1 balík = 2 ks artiklů (SAP ID) označených
v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

Cena 400,- Kč - 1 balík = 3 ks a více artiklů (SAP ID) označených
v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

• Zasílání příslušenství bude prováděno pouze na adresu stavebnin.

• Požadavek na zaslání je zřetelně označen v objednávce.

• Termín dodání – do 3 pracovních dnů od potvrzené objednávky.

• Po potvrzení objednávky není možné objednávku měnit ani rušit.

• Po potvrzení objednávky není možné měnit adresu dodání.

• V případě nedoručení balíku na místo určení ani na druhý pokus, bude balík
vrácen zpět na sklad a částka za zaslání bude přeúčtována objednateli.

• Všechny balíky budou přelepeny páskou Schiedel. Při jejím zjevném poškození, či zjevném
poškození balíku, uveďte tuto skutečnost do přepravního listu přepravce. Doporučujeme
pořídit fotodokumentaci poškození před rozbalením a ihned po rozbalení.

• Pokud odmítnete převzetí balíku z důvodu většího poškození,
uveďte tuto skutečnost do přepravního listu přepravce.

• Při převzetí poškozeného balíku bez provedení zápisu o poškození zboží v přepravním listu,
nebude na toto při reklamaci brán zřetel ze strany přepravce ani ze strany Schiedel.

• V případě požadavku na službu GLS Vás upozorňujeme, že neposkytujeme potvrzené dodací listy.
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