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Ceník dopravy 
(veškeré ceny jsou vč. DPH) 

 
Balíky 

- doručení následující pracovní den od předání balíku přepravci 

- doručení v rozmezí 8:00 – 18:00 

- maximální hmotnost objednávky je 150 kg (bude rozdělena do 3 balíků po 50 kg), maximální délka 

jednoho balíku je 2 metry 

- vyzvednutí zásilky na určeném místě 

- pojištění zásilky do 50 000 Kč vč. přepravného 

- možnost sledování zásilek přes internet na www.ppl.cz nebo www.geis-group.cz 
 

Změna ceníku vyhrazena u obtížně balitelného sortimentu (lesnické pletivo, podlahové rošty – zohledňováno 
balné). 

 
 
 
 

Palety 
- ceny jsou platné po celé ČR, není limitováno vzdáleností! 

- platba možná pouze v hotovosti řidiči 

- zboží je odesíláno volně na nevratné paletě (výjimečně po dohodě se zákazníkem např. při expedici 

přímo z výroby, se posílá na vratné zpoplatněné paletě) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balíky Česká republika 

 GEIS PPL 

Váha objednávky Cena v Kč Cena v Kč 

do 10 kg 91 91 

od 10 do 20 kg 97 96 

od 20 do 50 kg 109 108 

od 50 do 100 kg 163 168 

od 100 do 150 kg 188 192 

Cena dobírky do 2 000 Kč  35 35 

Cena dobírky od 2000 Kč 25 25 

Balíky Slovensko 

 PPL 

Váha objednávky Cena v Kč Cena v Kč 

do 25 kg 160 132 

od 25 do 50 kg 290 240 

od 50 do 100 kg 363 300 

od 100 do 150 kg 436 360 

Cena dobírky 36 33 

Palety ČR 

Váha objednávky Cena v Kč Cena v Kč 

do 50 kg 290 240 

od 50 kg do 75 kg 351 290 

od 75 do 100 kg 375 310 

od 100 do 200 kg 424 350 

od 200 do 300 kg 581 480 

od 300 do 600 kg 726 600 

Cena dobírky  40 33 

http://www.ppl.cz/
http://www.geis-group.cz/
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Vlastní doprava ObchodProDílnu.cz 
- maximální poplatek činí 605 Kč vč. DPH (500 bez DPH) v rámci zóny 

- poplatek může být i nižší, záleží na vytížení aut 

- rozvoz realizujeme PO CELÉ ČR – v takovém případě je cena sestavena individuálně 

- termíny závozu probíhají 1 – 4 dny od odeslání objednávky 

 
 


