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Pravidla pro pravidelný závoz materiálu na sklad distributora 
(platná od 24.7.2017) 

 
 
K čemu je určen pravidelný závoz a jak jej využívat: 
 

1) Pravidelný závoz primárně slouží k doplňování materiálu SG-PAM do skladu 
distributora. Místem vykládky je tedy sklad distributora. 

2) Tento druh dopravy není určen pro zavážení konkrétních projektů a staveb. 
3) Den (datum) pravidelného závozu se může posunout až o 2 dny (vlivem vytíženosti 

dopravce, počtem vykládek, pozdním zasláním objednávky,…). 
4) Pokud nebude vytížena minimální kapacita dopravního prostředku, nebude doprava 

v daný týden vypravena. 
5) Nelze tedy požadovat přesné datum nebo čas vykládky na daném místě. 
6) SG PAM CZ neručí ani nepřebírá zodpovědnost za pozdní doručení v rámci 

pravidelných závozů. 
7) Pokud výše uvedené skutečnosti nevyhovují potřebám určité objednávky, je třeba 

zvolit jiný způsob dopravy (např. realizovat pomocí TOPTRANS,…) 
 
 
Pravidla využívání pravidelného závozu: 
 
Objednání závozu: 
 

1) SG PAM CZ obdrží písemnou objednávku na zboží, které má být dopravováno 
pravidelným svozem, 2 pracovní dny před dnem požadované dodávky, a to nejpozději 
do 9:00 hodin. (Příklad: Pokud je pravidelný svoz plánován na pondělí, objednávka 
musí být do SG PAM CZ doručena do 9:00h ve čtvrtek předchozího týdne.) 

 
Cena závozu: 
 

1) Minimální celková hmotnost objednaného zboží na jeden sklad v jednom  
pravidelném závozu (který má být proveden zdarma) zdarma je 500 kg. 

2) Při nižším objemu bude doprava zpoplatněna částkou 500,- Kč. 
 
Místa vykládky: 
 
V mimořádných případech je SG-PAM CZ připraven dopravit materiál i na jiné místo, než je 
sklad distributora (např. na stavbu), za následujících podmínek: 
 

1) Místo mimořádné vykládky je vzdáleno nejvýše 50 km od skladu distributora, který je 
místem pravidelného závozu. 

2) Doprava na každé mimořádné místo vykládky je zpoplatněna částkou 500,- Kč  
3) Zavezení materiálů je limitováno vytížením vozidla. 

 


