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Informácie o nákladoch na dopravu spojené s prípadným vrátením tovaru 

podľa ustanovenia § 1811 ods. 2 c) zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka 
 
V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy, nesie zákazník náklady spojené s vrátením 
tovaru predávajúcemu. 
 
Vami vybraný tovar nemusí svojou povahou zodpovedať bežným preprave pošty (max dĺžka balíka u 
Českej / Slovenskej pošty je 240 cm). Z tohto dôvodu nemôže byť tento tovar vrátený predávajúcemu 
poštou prostredníctvom České / Slovenské pošty, š. p. 
 
Tovar je možné vrátiť na akúkoľvek z našich pobočiek: 
PRAHA   Hlubočinka 809, 251 68 Sulice, tel 251 562 734, e-mail praha@lanitplast.cz 
OLOMOUC  Hamerská 19, 772 06 Olomouc, tel 585 312 199, e-mail olomouc@lanitplast.cz 
KARLOVY VARY Závodu míru 306, 360 17 Karlovy Vary, tel 353 588 188, e-mail karlovy.vary@lanitplast.cz 

 
Cena dopravy je závislá: 
• na mieste odkiaľ tovar vraciate od pobočky LANIT PLAST, na ktorú tovar vraciate 
• na hmotnosti vráteného tovaru (hmotnosť je uvedená na obale, v popise a parametroch tovaru) 
• na objeme vráteného tovaru (uvedené na obale alebo nutné zmerať) 
 
Tovar môže byť vrátený napríklad prostredníctvom týchto spoločností, tzv. zbernou službou: 
Geis Parcel CZ s.r.o. 
kalkulátor ceny 
- http://www.geis-group.cz/cz/Paletove-prepravy/Vnitrostatni-preprava/Kalkulace 
Obmedzenie - max dĺžka balíka je 300 cm. 
 
TOP TRANS 
kalkulátor ceny 
- http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny 
Obmedzenie - max dĺžka balíka je 300 cm. 
 
Možno tiež využiť ponuku individuálnej prepravy nákladov - prehľad dopravcov nájdete na 
internete: 
Ceny sa k dátumu 1.9.2019 pohybujú okolo 1,2 eur / km jazdy (pozor - väčšina spoločností účtuje oba 
smery dopravy, tj. Tam aj staré plus vzdialenosť z miesta podnikania na nakládku). Pri voľbe tohto 
spôsobu dopravy si nechajte od dopravcu vopred vyhotoviť záväznú ponuku. 
 
Príklad ceny dopravy pri objednaní tzv. Zbernú službou (Geis Parcel CZ s.r.o. alebo TOP TRANS): 
Cena dopravy napr. Skleníku VITAVIA TARGET 5000 (47 kg) na vzdialenosť 100 km je cca 28 eur. 

http://www.geis-group.cz/cz/Paletove-prepravy/Vnitrostatni-preprava/Kalkulace
http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny

