
Dodací podmínky - maloobchod 

Objednané zboží je možné kupujícím odebrat buď osobně ve skladu v místě sídla společnosti Greenplan, s.r.o. 

v Lánech na Důlku 10, nebo může být zboží na základě požadavku kupujícího doručeno smluvním přepravcem 

prodávajícího kdekoliv po celé ČR. 

Při přepravě zboží na kupujícím zvolenou dodací adresu je rozhodujícím faktorem celková hodnota objednávky 

v netto cenách kupujícího, hmotnost a druh zboží, které kupující objedná. 

Možnosti a varianty dopravy: 

Pro doručení zboží na požadovanou adresu, má kupující – maloobchodní klient - možnost využít některou z 

prodávajícím nabízených variant dopravy zboží: 

DORUČENÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU S TELEFONICKOU AVIZACÍ - DOPORUČUJEME 

Dodací lhůta: zásilky jsou doručovány do 7 pracovních dní od 8:00 do 18:00, Po-Pá 
Přepravní společnost: obvykle PPL (alt.TOPTRANS u větších zásilek) 
Max. velikost / váha zásilky: do 3000 kg 
 
Zákazník BUDE předem telefonicky informován o předpokládaném čase doručení zboží a dojde k upřesnění 

místa předání. V den odeslání zboží Vám na Váš e-mail pošleme kontakt na dopravce a číslo zásilky, podle 

kterého lze na stránkách přepravce sledovat pohyb zásilky. Tato služba je vhodná pro doručení zásilek, kde 

příjemce není přítomen na doručovací adrese v průběhu celého doručovacího „okna“ a chce být předem 

informován o přibližném čase doručení zásilky. Jedná se o nejpoužívanější a nejspolehlivější způsob přepravy. 

DORUČENÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU BEZ TELEFONICKÉ AVIZACE 

Dodací lhůta: zásilky jsou doručovány do 7 pracovních dní od 8:00 do 16:00, Po-Pá 
Přepravní společnost: obvykle PPL (alt.TOPTRANS u větších zásilek) 
Max. velikost / váha zásilky: do 3000 kg 

 
Při volbě tohoto způsobu přepravy zboží zákazník NEBUDE předem telefonicky informován o přibližné hodině 

doručení. V den odeslání zboží Vám na Váš e-mail pošleme kontakt na dopravce a číslo zásilky, podle kterého 

lze na stránkách přepravce sledovat pohyb zásilky. Tento způsob dopravy je vhodný v případě, kdy na 

doručovací adrese bude příjemce přítomný po celý den, kdy má být zásilka doručena. Zásilka může být 

doručena kdykoliv v průběhu celého doručovacího „okna“ a předem nelze zajistit ani určit přibližný čas 

doručení. 

OSOBNÍ ODBĚR VE SKLADU PRODÁVAJÍCÍHO 

Dodací lhůta: Zboží je možné vyzvednout okamžitě po obdržení potvrzení o jeho vyskladnění (obvykle 7 

pracovních dní). 

Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, budeme Vás informovat prostřednictvím e-mailu. Položky z Vaší 

objednávky budou připraveny přímo ve skladu v Lánech na Důlku 10, 530 02 Pardubice. V objednávce vždy 

doporučujme uvést také předpokládaný čas vyzvednutí zboží. 

  



Cena dopravy pro maloobchodní klienty: 

Zásilky do 50 kg 

 

 

Ceník přepravného pro produkt zásilky do 50 kg je platný od 1. 8. 2015 na území celé České republiky. Změna 

ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez 

palivového příplatku a příplatku za mýtné. 

Ceník pro doběrečné je platný od 1. 8. 2015 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou 

uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů. 

Nadrozměrné balíky do 3000 kg  

 

 

* Cena za pozemní přepravu se stanovuje na základě skutečné nebo objemové hmotnosti zásilky. Výsledná cena 

za přepravu je vždy vypočítaná z údaje s vyšší hodnotou. 

Ceník přepravného pro nadrozměrné balíky je platný od 1. 8. 2015 na území celé České republiky. Změna 

ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez 

palivového příplatku, bez příplatku za mýtné a dalších příplatků.  



Ceník pro doběrečné je platný od 1. 8. 2015 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou 

uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů. 

Přepravní zóny jsou určeny na základě vzdálenosti mezi okresem převzetí zásilky a okresem, ve kterém se 

doručovací adresa nachází. 

* Tabulka je pouze orientační 

 

 

Tyto dodací podmínky jsou účinné od 1. srpna 2015 a jsou zde ke stažení v souboru pdf. 

 


