
 

 

 

 
 
 

Všeobecné přepravní podmínky skupiny Universal Transport Group a 

Züst a Bachmeier Project GmbH 

 
 

1. Vlastnosti přepravovaného zboží 

 
1.1 S přijetím této cenové nabídky bychom Vás rádi požádali, abyste oznámili 

rozměry, hmotnost a speciální vlastnosti odesílaného zboží (např. těžiště nebo 
materiálové vlastnosti)  a poskytli technický výkres, body pro uchycení a 
upevnění řetězů, popruhů nebo jiných zařízení pro zajištění nákladu. 

 
1.2 V době předběžného objednání přepravy vyžadujeme přesné místo nakládky a 

vykládky zboží. To zahrnuje mimo jiné poskytnutí územního plánu, informací o 
pozemních podmínkách a adresách. 

 
 

2. Nakládka / vykládka, balení a přeprava 

 
 

2.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, provádíme přepravu s otevřenými 
neplachtovanými vozidly. 

 
2.2 Pokud chcete přepravované zboží během přepravy chránit proti působení 

vnějších vlivů, je nutné ho řádně zabalit. Odvoláváme se na povinnost 
odesílatele řádně a důkladně zabalit přepravované zboží.   
 

2.3 Odesílatel je povinen zajistit nakládku a vykládku vozidla použitého pro 
realizaci přepravy a bezpečnou přepravu zboží. Potřebné pomůcky jako např. 
vysokozdvižný vozík, jeřáb, dále speciální pomocné prostředky (podpěrné 
hranoly, jiná podpěrná zařízení, přepravky apod. , stejně jako personál) nám 
budou poskytnuty zdarma. Pokud naši zaměstnanci pomáhají při nakládce 
nebo vykládce, jedná se o jejich dobrou vůli a zodpovědnost se na ně 
nepřenáší.  

 
2.4 Jako nákladní dopravce je naší povinností zajistit spolehlivou nakládku zboží 

tak, aby bylo vozidlo bezpečné pro provoz.  
 

2.5 Pokud během přepravy vznikne prodloužení časového rámce přepravy z 
důvodů vyšší moci, výjimečných povětrnostních nebo dopravních podmínek, 
nebo z důvodů úředních nařízení, tyto náklady ponese objednavatel. 
Fakturovat přepravu lze bez dokladů nebo CMR. Potvrzení o doručení zboží je 
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k dispozici za případný poplatek v příslušné pobočce. 
 

 
2.6 Na objednávce  přepravy je nutné uvést přesnou adresu doručení zboží a 

kontaktní osobu. Pokud nám nebudou poskytnuty přesné informace, budeme 
jednat dle našeho nejlepšího vědomí a přesvědčení.  

 
3. Vyučtování a zadržení přeplatku peněžních prostředků 

 

Vyrovnání pohledávek s objednavatelem přepravy lze provést metodou 
vzájemného zápočtu, ale pouze po souhlasu obou stran. 
 

4. Další přepravní podmínky 

 

Výslovně bychom chtěli upozornit na to, že doplňkové a podřízené podmínky 
našim Všeobecným obchodním podmínkám jsou: VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ 
PODMÍNKY ČESTAND z.s.: http://www.cestand.cz/wp-
content/uploads/2016/10/vpp_cestand.pdf 
 
 

5. Salvatorní doložka 

 

Pokud jsou ze smluvních nebo právních důvodů některé části těchto Všeobecných 
obchodních podmínek neúčinné, nebo v jednotlivých případech neplatí, zůstávají 
tím všechna ostatní ustanovení nedotčena.  
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