
Typ automobilu max. max. délka max. objem cena cena dopravy minimální

nosnost nákladu sypkých hmot autodopravy zboží Pila Union sazba

Dodávka do 3,5t ruční 140 Kč čekání 15min 100 Kč

jízda v sobotu 500 Kč

Dodávka do 3,5t ruční 140 Kč čekání 15min 100 Kč

+ přívěs jízda v sobotu 500 Kč

Avia 31.1T ruční 150 Kč čekání 15min 100 Kč

kontejner kontejner 250 Kč jízda v sobotu 500 Kč

(sklápěč) sklopení zdarma pronájem kontejn. /den 50 Kč

mýtné - placené úseky 5 Kč/km

MAN TGA 26.390 ruční 250 Kč čekání 15min 150 Kč

kontejner kontejner 300 Kč jízda v sobotu 500 Kč

(sklápěč) sklopení zdarma pronájem kontejn. /den 80 Kč

s hydr. rukou hydr. r./pal,m3 100 Kč mýtné - placené úseky 8 Kč/km

jeřábování/15min 175 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Cena autodopravy : Platí pro zákazníky využívající pouze služeb autodopravy.

Cena dopravy zboží Pila Union : Zvýhodněná cena, platí pro odvoz zboží zakoupeného v naší prodejně PILA UNION s.r.o.

Minimální sazba : Udává minimální částku, za kterou lze uskutečnit jízdu. Tato sazba je účtována např. i při vzdálenosti 1km.

Kilometrová sazba ("cena autodopravy" / "cena  dopravy zboží Pila Union") je účtována až po překročení minimální sazby.

Manipulace - ruční : Obnáší výpomoc řidiče při vykládce, nelze však předpokládat, že řidič celý náklad vyloží ručně sám.

Při řuční vykládce je nutné mít na místě ve smluvený čas připraven adekvátní počet pracovníků.

Manipulace - kontejner : Účtuje se pouze při pronájmu kontejneru, obnáší manipulaci spojenou s přistavením, odvozem a vysypáním kontejneru.

Manipulace - sklopení : Obnáší sklopení (vysypání) nákladu např. sypkých hmot či odpadu, tento úkon je zdarma.

Manipulace - hydraulická ruka : Obnáší vykládku paletovaných materiálů či řeziva hydraulickou rukou PALFINGER 11002D ( max. 3,3t - 2m / 420kg - 14,8m ).

Manipulace - jeřábování : Obnáší manipulaci s hydraulickou rukou k jiné práci než k vykládce paletovaného materiálu a řeziva. 

Lze využít k jakékoliv manipulaci s břemeny v rozsahu ( max. 3,3t - 2m / 420kg - 14,8m ).

Ostatní poplatky - mýtné : Je účtováno pouze při cestách nákladním vozem přes zpoplatněné úseky silnic 1.třídy a dálnic.
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