
 

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 

  

NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. - odštěpný závod 

  

1) Přeprava prostřednictvím přepravní společnosti DPD 

 Osobní, LKW, SUV pneumatiky / disky: 

1ks pneumatik / disků - 250,-Kč vč. DPH 

2ks pneumatik / disků (1x zásilka) - 250,-Kč vč. DPH 

3ks pneumatik / disků (2x zásilka) - 400,-Kč vč. DPH 

4ks pneumatik / disků (2x zásilka) - 400,-Kč vč. DPH 

  

Dobírka 50,-Kč vč. DPH 

(zásilka = max 2ks pneumatik / disků v jedné zásilce / balíku). 

  

Nákladní pneumatiky / disky 17,5" až 19,5" 

1ks pneumatiky / disků - 250,-Kč vč. DPH 

2ks pneumatik / disků - 500,-Kč vč. DPH 

3ks pneumatik / disků - 750,-Kč vč. DPH 

4ks pneumatik / disků - 1000,-Kč vč. DPH 

  

Dobírka 50,-Kč vč. DPH. 

http://www.nejdrazsipneu.cz/


  

 

Nákladní pneumatiky / disky 22,5" a více, agro a speciální pneumatiky / 

disky 

1ks pneumatiky / disků - 800,-Kč vč. DPH 

2ks pneumatik / disků - 1100,-Kč vč. DPH 

3ks pneumatik / disků - 1500,-Kč vč. DPH 

4ks pneumatik / disků - 1800,-Kč vč. DPH 

Více kusů - individuální cena přepravy (pro informace o přepravě volejte 728 

555 554) 

  

Dobírka 50,-Kč vč. DPH. 

  

2) Přeprava prostřednictvím rozvozu NEJDRAZSIPNEU.CZ 

Přeprava pneumatik / disků naším rozvozem je řešena ZDARMA (Příbramsko, 

Berounsko, Sedlčansko, Hořovicko, Praha), ČR  individuální cena přepravy 

(pro informace o přepravě volejte 728 555 554) 

  

3) Osobní vyzvednutí SEDLČANY (v rámci provozní doby 8:00 - 16:00 nebo po 

tel. domluvě) 

Osobní, LKW, SUV pneumatiky / disky - ZDARMA 

Nákladní pneumatiky / disky 17,5" až 19,5" - ZDARMA 

Nákladní pneumatiky / disky 22,5" a více, agro a speciální pneumatiky / 

disky - ZDARMA 

  

4) Osobní vyzvednutí PRAHA - Smíchov (v rámci provozní doby 8:00 - 16:00 

nebo po tel. domluvě) 

Osobní, LKW, SUV pneumatiky / disky - ZDARMA 



Nákladní pneumatiky / disky 17,5" až 19,5" - ZDARMA 

Nákladní pneumatiky / disky 22,5" a více, agro a speciální pneumatiky / 

disky - ZDARMA 

  

UPOZORNĚNÍ: 

Zásilky jsou odesílány každý všední den. Při objednávce do 12:00 se snažíme 

odesílat ještě v den objednání, případně další pracovní den. 

 

platnost od 1.1.2019 


