Smluvní podmínky pro uzavření Smlouvy o přepravě věcí
Objednávka učiněná společností P.N.T.H. TRANSPORT s.r.o. k zajištění přepravy věcí se považuje za
Smlouvu o přepravě věcí. Smluvní strany: P.N.T.H. TRANSPORT (objednatel) a Dopravce se potvrzením
Objednávky shodují na dodržování následujících podmínek Smlouvy:
1. Dopravce se zavazuje přepravit věci z místa nakládky do místa vykládky dle Objednávky.
2. Nedodržení lhůty pro převzetí věci z místa nakládky je hrubým porušením Smlouvy. Smlouva okamžitě
pozbývá platnosti a Objednatel je oprávněn na tuto přepravu uzavřít novou Smlouvu/Objednávku bez
jakýchkoliv sankcí.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit Dopravci sjednanou úhradu.
4. Cena za přepravu či jiné služby sjednaná na Objednávce je vždy bez DPH a obsahuje veškeré úhrady,
které má Objednatel Dopravci za provedení přepravy uhradit a to včetně nakládky a vykládky
5. Dopravce potvrzením Objednávky souhlasí s tím, že cena za přepravu se sníží o:
5.1. 25% v případě prodlení dodávky trvajícím 12-24 hodin od sjednaného termínu dodávky
5.2. 50% v případě prodlení dodávky trvajícím 24-48 hodin od sjednaného termínu dodávky
5.3. 100% v případě prodlení dodávky trvajícím více než 48 hodin od sjednaného termínu dodávky
6. Dopravce je povinen zajistit přepravu vlastním vozidlem a s vlastními zaměstnanci. Výslovně se zakazuje
následný prodej zakázky dalšímu subdodavateli bez předchozího souhlasu Objednatele.
7. Dopravce je povinen pojistit svou odpovědnost za škodu na plnou hodnotu přepravovaného zboží.
8. Dopravce je povinen zajistit řádnou dokumentaci celé přepravy dle zákonných předpisů a oborových
zvyklostí a dle požadavků odesilatele a příjemce.
9. Dopravce je povinen provést přepravu s řádnou péčí tzn. zejména zajistit, aby přepravovaná věc nebyla
poškozena.
10. Dopravce je povinen dodržovat zákonná opatření platná pro dopravu a přepravu.
11. Dopravce je povinen se řídit pokyny Objednatele, odesilatele a příjemce. Za tímto účelem je Dopravce
povinen se seznámit se speciálními předpisy platnými pro manipulaci se zásilkou v místech nakládky a
vykládky, jakož i s předpisy, které strany zúčastněné při přepravě požadují, a těmito se řídit.
12. Dopravce je povinen pro přepravu používat vozidla s řádně vyškoleným personálem a v řádném
technickém stavu a vybavení dle požadavků konečného odběratele služeb.
13. Dopravce vystaví Objednateli fakturu v termínech dle zákona o DPH a náležitostmi dle zákonných
předpisů ČR a doloží k ní veškerou požadovanou dokumentaci. Objednatel je oprávněn vrátit Dopravci
fakturu, která nesplňuje dané předpisy a neuhradit ji, dokud nedostane správnou. Za okamžik doručení
faktury se považuje den, kdy byla doručena bez vad a s kompletními přílohami.
14. Potvrzením Objednávky sjednávají Objednatel a Dopravce splatnost faktury na 60 dnů od data přijetí.
15. Dopravce odpovídá za všechny škody a související náklady vzniklé při přepravě věci ve stejném rozsahu,
jako za ně odpovídá Objednatel. Dopravce potvrzením Objednávky výslovně potvrzuje, že tyto podmínky
zná a je schopen je plnit.
16. Dopravce uhradí vzniklé škody a související náklady v plném rozsahu Objednateli.
17. Dopravce bere na vědomí, že mu úhrada za provedenou přepravu může být zkrácena až o 100%, pokud
Objednatel utrpí újmu plynoucí ze sankcí odesilatele či příjemce příčinně spojených s činností Dopravce.
18. Při provádění přepravy je Dopravce povinen informovat bez prodlení Objednatele o jakékoliv události,
která negativně ovlivňuje či ovlivnila prováděnou přepravu. Dopravce je povinen zajistit, aby bylo možno v
kterémkoliv okamžiku získat informace o místě a pohybu nákladu. Na vyžádání je Dopravce povinen tuto
informaci bez prodlení poskytnout Objednateli.
19. Platí zákaz konkurence pod smluvní pokutou 100.000EURO za každé jednotlivé porušení. Zejména se
zakazuje Dopravci kontaktovat oprávněné osoby odesilatele či příjemce s nabídkami na stejné služby, které
jsou prováděny v rámci subdodávky pro Objednatele.

20. Smluvní strany se zavazují řešit spory smírně a dohodou, nebo soudní cestou.
21. Právem rozhodným je právo České republiky.
22. Přistavení vozidla k nakládce nebo jiné zajištění nakládky či převzetí nákladu společnost P.N.T.H.
TRANSPORT považuje za akceptaci a potvrzení smluvních podmínek pro uzavření Smlouvy o přepravě věcí
23. Tyto přepravní podmínky se přiměřeně použijí i pro přepravy vozidel po ose.

