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Přepravní podmínky 

I. Základní ustanovení 

1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s 

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se 

dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.  

 

2. Zboží je kupujícímu dodáno: 

- na adresu určenou kupujícím v objednávce 

- osobním odběrem v provozovně prodávajícího 

 

3. Volba způsobu balení a dodání se provádí při objednávání zboží dle vyhodnocení rozsahu 

objednávky a povahy zboží. 

 

4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny   v 

potvrzení objednávky zaslané sjednaným způsobem kupujícímu prodávajícím. V případě, že 

je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko 

a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Pokud je cena 

objednávky větší než 6000,- Kč bez DPH, náklady na přepravu zboží nebudou kupujícímu 

účtovány a prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravce.  

 

5. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v 

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně 

kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v 

objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, 

resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 

6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav dodávky, zejména 

neporušenost obalů dodávky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit 

přepravci a detailně zaznamenat do přepravního listu. V případě shledání porušení obalu 

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce 

převzít. 

 

7. Místo doručení je adresa příjemce uvedená na přepravním štítku, případně jiná adresa, 

kterou si příjemce v průběhu přepravy v souladu s těmito podmínkami určil. 

 

8. Termín dodání je obvykle následující pracovní den. 

             

9. Termín dodání je předpokládaný / očekávaný a je povahy negarantované služby.  

          

10.  Ve dnech pracovního volna a klidu dodací lhůta neplyne. 
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11. V případě nezastižení klienta se realizuje opakované doručení zásilky.   

WT Wintech a.s. v žádném případě neakceptuje jakékoliv pokuty či penále způsobené 

pozdním doručením zásilky.  

  

12. Balíková zásilka je věc určená k přepravě s maximální hmotností 25 Kg a maximální délkou 

175 cm. U hmotností nad 100 kg a při rozměrech delších než 240 cm, je zásilka 

přepravována automaticky paletovou přepravou. 

II. Informace o cenách přepravy 

Cena přepravy je závislá na rozsahu objednávky a dle povahy dodávaného zboží a 

použitých přepravních obalů. 

 

1. Balík v rámci ČR: 

• Česká pošta - limit délky zásilky je max.120 cm 

hmotnost zásilky 0 - 25 kg  cena 130 Kč bez DPH 

hmotnost zásilky 25 - 50 kg cena 260 Kč bez DPH 

hmotnost zásilky 50 - 75 kg cena 390 Kč bez DPH 

hmotnost zásilky 75 - 100 kg cena 520 Kč bez DPH 

 

• DPD cena pro délku zásilky max.175 cm 

hmotnost zásilky 0 - 25 kg  cena 120 Kč bez DPH  

hmotnost zásilky 25 - 50 kg cena 240 Kč bez DPH 

hmotnost zásilky 50 - 75 kg cena 360 Kč bez DPH 

hmotnost zásilky 75 - 100 kg cena 480 Kč bez DPH 

Příplatek za délku > 175cm  cena 130 Kč bez DPH 

 

2. Paleta v rámci ČR: 

• DSV: 500 Kč – paleta, maximální celková hmotnost paletové zásilky je 850 kg 

   

3. Balík v rámci SR: 

• DPD: 8 EUR, maximální jednotlivá hmotnost balíku je 25 kg, limit délky zásilky je 

max. 170 cm 

 

4. Paleta v rámci SR: 

• DSV: 40 EUR za paletu, maximální celková hmotnost paletové zásilky je 850 kg   

• Raben: 35 EUR za paletu, maximální celková hmotnost paletové zásilky je 850 kg   

 

5. Ostatní zásilky v rámci EU: 

• Cena bude stanovena individuálně na základě parametrů zásilky. 

  

Ceny za přepravu jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a 

nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní 

cestou. Ceny za přepravu zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zveřejněny v internetovém 
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obchodě www.wintech.cz. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně 

sjednaných podmínek. 

 

 

 

6. Přeprava zboží na EUR paletách 

 

• V případě, že je zboží dodáváno na EUR paletách, jsou tyto palety součástí dodávky 

a jejich cena bude kupujícímu účtována. Cena EUR palety se sjednává na částku 

400,- Kč za kus (bez DPH). Prodávající se zavazuje vykoupit od kupujícího zpět 

nepoškozené palety stejného druhu (EUR) za cenu 400,- Kč za kus (bez DPH) za 

podmínky, pokud kupující zpětný prodej prodávajícímu nabídne do 180 dnů od 

dodání zboží na paletách kupujícímu. V případě, že kupující dodá poškozené palety, 

má prodávající právo poškozené palety odmítnout převzít a není povinen jejich cenu 

uhradit. 

 

• Kupující má možnost objednat si dodávku zboží se službou EUR paleta výměnou. 

Cena této služby se sjednává na částku 25,- Kč za kus (bez DPH). Tato služba 

znamená, že smluvní dopravce při dodávce zboží na EUR paletách vyzvedne 

v místě dodání stejný počet EUR palet, které následně vrátí prodávajícímu. Kupující 

takto může dopravci vrátit palety klasifikované nejhůře jako třída B (již použitá paleta, 

tmavé dřevo, žádné odštěpy, žádné pootočené špalky).  

 

• Smluvní dopravce odpovídá za množství vrácených palet i jejich kvalitu. Pokud 

kupující dopravci nevydá odpovídající počet EUR palet v odpovídající kvalitě, budou 

kupujícímu vyfakturovány za sjednanou částku 400,- Kč za kus (bez DPH). 

Prodávající se zavazuje vykoupit od kupujícího zpět nepoškozené palety stejného 

druhu (EUR) za cenu 400,- Kč za kus (bez DPH) za podmínky, pokud kupující zpětný 

prodej prodávajícímu nabídne do 180 dnů od dodání zboží na paletách kupujícímu. V 

případě, že kupující dodá poškozené palety, má prodávající právo poškozené palety 

odmítnout převzít a není povinen jejich cenu uhradit.  

 

    

               Tyto přepravní podmínky nabývají účinnosti dnem 27.4.2022. 


