1z1
Všeobecné obchodní podmínky firmy CARGONET s.r.o.
Tyto obchodní podmínky (dále jen VOP) se stávají dle § 1751 § 1753 zákona č.89 /2012 nedílnou součástí všech smluv uzavřených dle §
2555 - § 2581 stejného zákona - Přeprava věci (dále jen smlouvy nebo
smlouva), kde firma CARGONET s.r.o. vystupuje jako odesílatel
Znění platné od 1.1.2018
A. Smlouva o přepravě vstupuje v platnost písemným potvrzením nebo
přistavením dopravního prostředku na nakládku případně jiným potvrzením
(telefonicky, elektronicky, sdělením reg. čísla dopravního prostředku
apod.).Odesílatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, nebyl-li dopravní
prostředek včas přistaven na nakládku nebo nebyl-li přistavený dopravní
prostředek dopravce způsobilý k přepravě z důvodu technických,
bezpečnostních apod., odesílatel je v takovém případě oprávněn uplatnit
na dopravci vzniklé výlohy a požadovat smluvní pokutu dle bodu B a C.
B. Smluvní pokuta za nedodržení termínu nakládky nebo vykládky je
sjednána ve výši 3.000,-Kč za každý den prodlení, čímž není dotčeno
právo odesílatele na prokázané vzniklé výlohy a škody.
C. Smluvní pokuta v případě porušení smlouvy ze strany dopravce v ostatních
případech je sjednána ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení, smluvní pokuta za nenaplnění smlouvy dopravcem je sjednána ve
výši 5.000,-Kč.,čímž v není dotčeno právo odesílatele na prokázané
vzniklé výlohy a škody vzniklé jejím nenaplněním.
D. Dopravce je povinen neprodleně písemně (faxem, e-mailem) informovat
odesílatele o jakýchkoli případných problémech při provádění přepravy
(např. nesrovnalosti na nakládce, vzniklé škody na přepravovaném zboží,
zpoždění) a je povinen odesílatele informovat o průběhu přepravy
E. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, přepravné (smluvní cena) nezahrnuje
DPH, avšak zahrnuje všechny ostatní daně, poplatky, náklady na použití
silnic a dálnic (mýta), trajekty, apod., náklady na čekání na nakládce
do nebo vykládce ve lhůtě 24 hodin. Je-li ve smlouvě uveden zvláštní
zájem na dodání ve smyslu ustanovení čl. 26 Úmluvy
CMR ,přepravné (smluvní cena) obsahuje i příplatek za dodání.
F. Pojištění nákladu je kryto dopravcem v dohodnuté výši min. však do
částky 4.000.000 Kč
G. Závazky z těchto smluv budou odesílatelem uhrazeny po uplynutí 60 dní po
doručení řádného daňového dokladu s požadovanými doklady a to 15. nebo
30. dne v měsíci netto. Při úhradě do 7 dnů má odesílatel nárok na
skonto ve výši 3%.
H. Požadované doklady jsou zejména příjemcem potvrzené nákladní listy CMR
spolu s dodacími listy, listiny osvědčujícími provedení přepravy a
doručení věci příjemci, paletové listy a záznamy o provozu vozidla
I. Dopravce je oprávněn uskutečnit přepravu pomocí jiného dopravce nebo
přepravovat ve svém dopravním prostředku spolu s odesílatelovou i jinou
zásilku pouze s písemným souhlasem odesílatele.
J. Odesílatel je oprávněn na základě svého písemného oznámení dopravci
započíst část nebo celou pohledávku dopravce za odesílatelem s
jakoukoliv svou splatnou pohledávkou vůči dopravci.
K. Bezpečnostní a ochranné prostředky k přepravě stanovuje odesílatel.
Náklady na nakládce poskytnuté bezpečnostní a ochranné prostředky, na
nevrácené vratné obaly, smluvní pokuty a náhrady škody na nákladu
dopravce uhradí na základě vyúčtování provedeného odesílatelem ve lhůtě
do 30 dnů od jeho vystavení.
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