Vážení zákazníci
Jak již avizujeme na našem e-shopu, museli jsme od 17. srpna 2018 změnit ceny přepravy počítačů
balíkem. Určitě se mnozí pozastavujete nad tím, že jinde jezdí „zadarmo“ nebo za „pár korun“ a my
to účtujeme tak vysoko. Od zmíněného data se cena přepravy řídí počtem objednaných jednotek (PC,
notebook nebo monitor). Protože očekáváme negativní reakce, rozhodli jsme se vysvětlit podrobně
celou záležitost.
Poprvé. Naše společnost na přepravě zboží peníze nevydělává. Přepravu naopak dlouhodobě
dotujeme. Je nutné si uvědomit, že součástí nákladů na přepravu jsou kromě samotné dopravy,
placené přepravci, také náklady na balné. Náklady na balné nejsou v našem případě rozhodně
zanedbatelné.
Podruhé. Naše společnost nabízí možnost osobního odběru v provozovně. Poslání balíkem sice
preferujeme, ale není to vyžadováno.
Potřetí. Na trhu je dnes omezené množství dopravců, kteří jsou ve většině případech přetíženi. Je to
komplikovaný obor, kde nové firmy nevznikají. Ceny jsou všude podobné a zásadní rozdíl mezi nimi je
daný pouze objemem posílaných zakázek. Čím méně posíláme, tím více zaplatíme (-te). Zajímavější
než běžná ceníková cena je od cca 1000 podaných zásilek ročně, a to je v našem oboru skutečně
mnoho.
Abyste si udělali představu o cenách, uvádíme zde:
Toto jsou ceníkové pro nás (vás) platné ceny od dvou dopravců
dopravce
Hmotnost
balíku do:
1 kg
3 kg
5 kg
7 kg
10 kg
12 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
35 kg
40 kg
50 kg

Cena v Kč
za balík:
94
104
114
126
145
155
165
175
185
215
275
365
475

Průměrná hmotnost balíku, které posíláme, se pohybuje mezi 7-15kg. Z toho vidíte, že jen dopravce
požaduje cenu mezi 103-165Kč bez DPH za balík! V této ceně není zahrnut běžně vybíraný palivový
příplatek (až 8%) a poplatky za dobírky (např. 30Kč za zpracování jednoho doběrečného balíku).
Pokud přejdeme k balnému, je to také velmi zajímavý příběh. Naše společnost balí počítače velmi
dobře a podle požadavků dopravců. To vyžaduje používat velké množství obalového materiálu, který
se nakupuje nový. Nakupujeme skládací krabice 5 vrstvé, kde se cena pohybuje od 25-55Kč bez DPH

za kus a bublinkovou folii, kde se cena pohybuje od 200Kč bez DPH za roli 60cm x 100m. Například na
zabalení jednoho toweru je požadována velká krabice za 55Kč a spotřeba bublinkové folie je za cca
40Kč! Pokud by takový balík měl hmotnost např. 12kg, stojí jeho přeprava nejméně
(134+55+40)+DPH=277Kč!
Vidíte, že přeprava objednaných jednotek k vám do firmy nebo domů není žádná levná záležitost. Ve
většině případech budeme dotovat přepravu dále. Námi požadovaný poplatek 190Kč včetně DPH za
jednotku je přiměřený a nutný. V případě vícekusových zásilek (podle hmotnosti a místa určení) se
můžeme domluvit na nižší ceně v případě, že to bude možné.
V Praze dne 21. 8. 2018
jednatel společnosti

