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OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVNÁNÍ LTL PORTÁLU PRO PŘEPRAVU 

ZÁSILEK 

 
1. Předmět obchodních služeb 

 

Předmětem služeb je mezinárodní a vnitrostátní přeprava zásilek dle dispozic objednavatele.  

Nedílnou součástí přepravních služeb je elektronická výměna cenových poptávek, cenových nabídek a 

objednávek prostřednictvím webové aplikace LTL Portál provozované zasilatelem. 

Objednavatel má možnost vkládat nezávazné poptávky po přepravních službách jednotlivých zásilek o velikosti 

do 24.000 kg nebo 33 palet. 

Smluvní vztah vznikne vystavením elektronické objednávky ze strany objednavatele na základě obdržené cenové 

nabídky.  

 

2. Cenové poptávky / nabídky 

 

Každé objednávce přepravy předchází cenová poptávka objednavatele respektive nabídka zasilatele, na základě 

které je možné přepravní službu objednat. 

Zasilatel se zavazuje reagovat nejpozději do 30 minut na poptávky objednavatele obdržené během pracovní doby 

zasilatele (PO – PÁ, 8:00 – 16:00).  

Objednavatel obdrží cenovou nabídku od zasilatele formou e-mailové zprávy generované LTL Portálem 

obsahující veškeré uvedené detaily a cenu služby v PDF příloze. 

 

3. Povinnosti zasilatele 

 

Zasilatel se zavazuje realizovat pro objednavatele řádně a včas přepravní služby na základě elektronických 

objednávek vystavených objednavatelem. 

Zasilatel odpovídá za škodu na zásilce (ztráta, zničení či jiné poškození), která vznikla po jejím převzetí až do 

jejího vydání příjemci u tuzemských přeprav dle příslušného znění občanského zákoníku a u mezinárodních 

přeprav dle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). 

 

4. Povinnosti objednavatele 

 

Objednavatel se zavazuje, že zboží zasílané prostřednictvím zasilatele bude připraveno k nakládce v souladu 

s objednávkou přepravy, dostatečně zabaleno pro účely přepravy a opatřeno odpovídajícími průvodními doklady. 

Objednavatel se zavazuje uhradit zasilateli řádně a včas dohodnutou cenu za uskutečněné přepravní služby. 

 

5. Platební podmínky 

 

Zasilatel bude fakturovat jednotlivé přepravní služby zvlášť a po jejím provedení. 

Faktura zasilatele, vystavená po doručení zásilky, musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy.  

Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od jejich vystavení, pokud není ujednáno jinak.  

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20. 3. 2017.  

Ostatní právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ČR 

v platném znění. 


