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Dodatek k velkoobchodnímu ceníku  
a dodacím podmínkám společnosti ADLER Česko s. r. o.  

pro velkoobchodní zákazníky 
 
 
Ceny  
 
Všechny ceníkové ceny a informace o cenách jsou uvedeny vždy bez DPH, a to v posledním 
aktuálním vydaném ceníku, který si můžete vyžádat od svého obchodního zástupce.  
 
 

Dodací podmínky  
 
Na našich webových stránkách naleznete vždy aktuální Všeobecné obchodní a dodací 
podmínky. 
 
Společnost ADLER Česko s.r.o. se zabývá velkoobchodním prodejem a zajišťuje dodávky zboží 
vlastní rozvozovou službou a také prostřednictvím logistického partnera.  
 
 
Pravidelným odběratelům je vždy stanoven 1x týdně pravidelný závozový den. Objednávky pro 
stanovený závozový den nad 3 000 Kč bez DPH jsou dodávány zdarma. Při objednávce nižší 
než 3 000 Kč bez DPH je účtované dopravné ve výši 200 Kč bez DPH. 
 

• Příjem objednávek na pravidelný závozový den je nejpozději 24 hod. před odesláním 
zboží ze skladu společnosti ADLER Česko s.r.o. (čas pro odeslání zboží ze skladu je 
kalkulován na 14:00). 
 

• Příjem expresních objednávek (příjem, vyřízení, odeslání objednávky ve stejný den ze 
společnosti ADLER Česko s.r.o.) je do 10:00 hod. Objednávky obdržené po tomto 
termínu budou realizovány následující pracovní den. U objednávek do 1 000 Kč bez 
DPH je kromě dopravného účtován navíc manipulační poplatek ve výši 100 Kč. 

• U paletového odběru je zboží expedováno na Europaletách, fakturovaná paušální 
částka za Europaletu činí 300 Kč bez DPH/ks. U pravidelného závozu je možnost předat 
paletu výměnou, pokud tak nebude možné bude Europaleta dofakturována. 

  
Objednávky, které jsou vyšší než 10 000 Kč bez DPH a také objednávky na míchané produkty, 
prosím zašlete vždy písemnou formou na e-mailovou adresu: objednavky@adlercesko.cz. 
 
Veškeré obchodní vztahy se řídí podmínkami uvedenými ve Smlouvě o obchodní spolupráci, 
Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ADLER Česko s.r.o. a příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku. Ceník vychází z aktuálního směnného kurzu mezi Kč a 
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EUR. V případě změny kurzu o více než 5 % budou ceny upraveny. Případná změna cen může 
proběhnout bez předchozího avizování odběrateli. Právo technických změn je vyhrazeno. Za 
případné tiskové chyby neneseme zodpovědnost. Vydáním nového ceníku se ruší platnost 
veškerých předchozích ceníků, cenových údajů a podaných cenových informací.  
 
 
Platnost tohoto dodatku je od 1. 1. 2023. 
 
 

 
Provozovna:  
 
ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko 
 
Otevírací doba prodejny (pro velkoobchod a osobní odběr):  
Pondělí – pátek:  7:00 – 15:30  
Sobota – neděle:   zavřeno  
 

 
Objednávky a informace:  
 
Telefon:  +420 731 725 957, +420 730 100 205, +420 603 835 048  
E – mail:  objednavky@adlercesko.cz  
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