
Podmínky cenové nabídky 

 Nabídka platí pouze pro zásilky, které nepodléhají speciálnímu režimu přepravy, nebylo-li 
dohodnuto jinak. 

 Nabízená cena za přepravu neobsahuje poplatky za případné celní služby.  

 Nabízená cena nezahrnuje náklady spojené s nakládkou a vykládkou u odesílatele či příjemce. 

 Pokud není dohodnuto jinak, standardním předpokladem nabídky jsou běžné přepravní 
termíny. 

 Cena je stanovena v návaznosti na poskytnuté informace týkající se druhu přepravovaného 
zboží, rozměrů, hmotnosti a obdobných veličin. V případě, že se ukáže, že poskytnuté údaje 
nesouhlasily, může být výše přepravného změněna. V takovém případě je objednavatel 
povinen uhradit vždy skutečnou výši přepravného a to bez ohledu na to, zda o nesprávnosti 
poskytnutých údajů věděl či mohl vědět. 

 Zásilka je pojištěna v rámci úmluvy CMR (tzn. 8,33 SDR (XDR) = cca 260 Kč za 1 kg hrubé 

hmotnosti). 

 
 Vylučuje se aplikace § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, v důsledku čehož není smlouva 

uzavřena v případě, že je v objednávce odkázáno na obchodní podmínky, které odporují 
přepravním podmínkám používaných GW LOGISTICS a.s. 

 Pokud nebude moci dojít k nakládce ve stanoveném termínu, ačkoli bude vozidlo k nakládce 
řádně přistaveno, povinnost provést přepravu zaniká bez vzniku jakékoli odpovědnosti na 
straně dopravce. Tato situace nemá vliv na povinnost objednavatele uhradit náklady, které 
vzniknou marným nájezdem.    

 Termíny jsou závazné jen na základě jednoznačného písemného eventuálně e-mailového 
potvrzení a při normálním a předvídatelném průběhu přepravy. 

 Splatnost faktur je 30 dní. Prodloužení je možné jen po individuální dohodě. 

 Přepravy mohou být zajištěny ve spolupráci se smluvními dopravními firmami. 

 

 Cenová nabídka je kalkulována na základě tarifů, cen pohonných hmot, poplatků, silničních 
daní atd. platných ke dni zpracování této nabídky. Ceny jsou dále kalkulovány na základě 
kursů volně směnitelných měn vůči CZK platných ke dni zpracování této nabídky. V případě 
pohybu některé cenové složky bude dopravce oprávněn nabídku změnit. 
 

 Jako člen sdružení pracujeme na základě Všeobecných přepravních podmínek ČESMAD 
BOHEMIA  
 
(dostupné na http://www.dopravci.cz/data/files/vpp-cesmad-bohemia-20140515-1898.pdf). 
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