Informace o nákladech na dopravu spojené s případným vrácením zboží
dle ustanovení § 1811 odst. 2 c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s vrácením zboží
prodávajícímu.
Vámi vybrané zboží nemusí svou povahou odpovídat běžným poštovním zásilkám (max délka
balíku u České pošty je 240 cm). Z tohoto důvodu nemůže být toto zboží vráceno prodávajícímu
obvyklou poštovní cestou prostřednictvím České pošty, s.p.
Zboží je možné vrátit na jakoukoliv z našich poboček:
PRAHA
OLOMOUC
KARLOVY VARY

Hlubočinka 809, 251 68 Sulice, tel 251 562 734, e-mail praha@lanitplast.cz
Hamerská 19, 772 06 Olomouc, tel 585 312 199, e-mail olomouc@lanitplast.cz
Závodu míru 306, 360 17 Karlovy Vary, tel 353 588 188, e-mail karlovy.vary@lanitplast.cz

Cena dopravy je závislá:
• na místě odkud zboží vracíte od pobočky LANIT PLAST, na kterou zboží vracíte
• na hmotnosti vraceného zboží (hmotnost je uvedená na obalu, v popisu a parametrech zboží)
• na objemu vraceného zboží (uvedeno na obalu nebo nutno změřit)
Zboží může být vráceno například prostřednictvím těchto společností, tzv. Sběrnou službou:
Geis Parcel CZ s.r.o.
Kalkulátor ceny
- http://www.geis-group.cz/cz/Paletove-prepravy/Vnitrostatni-preprava/Kalkulace
Omezení – max délka balíku je 300 cm.
TOP TRANS
Kalkulátor ceny
- http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny
Omezení – max délka balíku je 300 cm.
Pro delší zboží je nutné využít individuální nabídky nákladní dopravy (naše firma dopravu
nezajišťuje):
Ceny se k datu 1.9.2019 pohybují okolo 30 Kč vč. DPH / km jízdy (pozor – většina společností účtuje
oba směry dopravy, tj. tam i zpátky plus vzdálenost z místa podnikání k nakládce). Při volbě tohoto
způsobu dopravy si nechte od dopravce předem vyhotovit závaznou nabídku.
Příklad ceny dopravy při objednání individuálního dopravce (nákladní vozidlo třídy AVIA):
Cena dopravy např. standardní desky Marlon TW 10 mm 2,10 x 6 m na vzdálenost 100 km je cca 6000
Kč vč. DPH plus cena z garáže dopravce na místo nakládky.
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