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Dveře,  jaké  s i  vymysl í te

Ceník dopravy
Doprava dveří bez montáže
Cena v Kč bez DPH za jedno dveřní křídlo (jedna zárubeň) je dána hmotností dveří a vzdáleností do místa dodávky

Minimální sazba za jednu dopravu pro jednoho zákazníka mimo území hlavního města Praha je 500,- Kč, na území hlavního města Praha 1500,- Kč

hmotnost křídla
vzdálenost v km - pásmo

do 50 km 50 - 100 km 100 - 150 km nad 150 km

do 20 kg (obyčejné dveře, zárubeň) 60,- 80,- 100,-

cena smluvní20 - 40 kg (dveře požární) 90,- 120,- 150,-

nad 40 kg (dveře ocelové) 160,- 180,- 250,-

www.ador.cz

platnost od 1.1.2018 (ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH)

Vzdálenosti se počítají vždy z místa poboček ADOR CZ s.r.o.:
 - Praha 9 - Horní Počernice, ul. Bystrá
 - Brno, ul. Nové Sady 24
 - Ostrava, ul. Ovocná 13
 - Nový Jičín, ul. Poděbradova
 - Dolní Dobrouč 378

V případě závozu většího množství dveří bude účtována cenově výhodnější varianta, tedy buď sazba ve výše uvedené ta-
bulce anebo podle počtu skutečně ujetých kilometrů a obsazených paletových míst na autě (15,- Kč/km popřípadě 25,-Kč/
km bez DPH).

Expresní doprava dveří a zárubní na vyžádání

V takovém případě ADOR CZ využije buď svou dopravu anebo přepravní službu jiné firmy a zákazníkovy bude naúčtování 
dopravné v plné výši (dle skutečně ujetých km a dle skutečných nákladů) + balné na 1 ks dveřního křídla (1 ks zárubní) ve 
výši 100,- Kč/ks bez DPH. Vyzvednutí dveří nebo zárubní přímo ve výrobním závodě Dolní Dobrouč (vlastní doprava 
zákazníka) - sleva až 3% z ceny zakázky.

Doprava dveří s montáží
Doprava je účtována podle skutečně ujetých kilometrů do místa montáže dveří. a to tam i zpět. 
Sazba je stanovena na 15,- Kč/km

Doprava ostatní
Cena smluvní.


