
I. VOZOVÉ ZÁSILKY CZK
1. Vykládka do skladu a převoz na stánek (nebo naopak) - zásilka do 50 kg (KURÝRNÍ ZÁSILKA) nebo obráceně za úkon 1500,00

2. Vykládka do skladu nebo CARGO POINT + převoz a dodání na stánek - náklad do 300 kg / 2 cbm nebo obráceně za úkon 3000,00

3. Vykládka do skladu nebo CARGO POINT + převoz a dodání na stánek - náklad do 2 LM / 6 cbm nebo obráceně za úkon 5600,00

4. Vykládka do skladu nebo CARGO POINT + převoz a dodání na stánek - náklad do 7 LM / 25 cbm nebo obráceně za úkon 6600,00

5. Vykládka do skladu nebo CARGO POINT + převoz a dodání na stánek - náklad do 13,6 LM / 60 cbm nebo obráceně za úkon 13800,00

6.

II. SKLADOVÁNÍ CZK
1. Prázdné obaly - odvoz, skladování a zpětný návoz minimum 2 cbm za 1 cbm 950,00

2. Plné obaly - odvoz, skladování a zpětný návoz minimum 2 cbm za 1 cbm 1450,00

3. Exponáty, zboží a materiál minimum 2 cbm za 1 cbm/týden 500,00

3.1. převozy do/ze skladu se účtují dle odstavce I.

III. PRACOVNÍ SÍLA + BALENÍ CZK
1. Pomocný pracovník minimum 2 hod za 1 hod 500,00

2. Vazač minimum 4 hod za 1 hod 600,00

3. Páskování (vždy + III.1.) za 1 metr 50,00

4. Přetažení smršťovací nebo bublinkovou folií (vždy + III.1.) 1 kus/1 cbm za 1 koli 500,00

IV. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY CZK
1. Úvazy, lana, háky* minimum 1 hod za 1 hod 350,00

2. Páky, válečky, podvozky* minimum 1 hod za 1 hod 1350,00

3. Paletovací vozík minimum 1 hod za 1 hod 500,00

4. Nástavce na vidlice na VZV 4,5 tun - délka 3 m minimum 1 hod za 1 hod 350,00

5. Nůžkové a pracovní plošiny* cena na vyžádání

V. JEŘÁB S ŘIDIČEM CZK
1. Jeřáb do 35 tun nosnosti* minimum 2 hod za 1 hod 3950,00

1.1. Přistavení a odstavení 4500,00

2. Jeřáb do 50 tun nosnosti* minimum 2 hod za 1 hod 4950,00

2.1. Přistavení a odstavení 5900,00

VI. POPLATKY CZK
1. Obligatorní fixní taxa import 500,00

2. Obligatorní fixní taxa export 500,00

VII. PŘIRÁŽKY %
1. za služby od 18:00 do 22:00 25 %

2. za služby od 22:00 do 08:00 50 %

3. za služby v sobotu, neděli, o státním svátku 50 %

4. za služby mimo oficiální dobu montáže či demontáže 100 %

5. za manipulaci s obaly (montáž - po 18:00 / demontáž - před jejím započetím) 50 %

6. za zpožděné zásilky 100 %

7. za dodání zboží do patra 25 %

8. za nebalené zboží 50 %

VIII. POZNÁMKY
*

1.

2.

3.

4.

5. Opovědnost Centrumspedu za zásilku končí momentem doručení zásilky/prázdného obalu na stánek vystavovatele nebo nejbližší volné/přístupné místo, a to i tehdy, pokud vystavovatel není přítomen

6. K uvedeným sazbám bude účtována DPH v zákonné výši

7. Pracujeme na základě Všeobecných zasílatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, poslední vydání

Prázdnými obaly se rozumí, že neobsahují žádné exponáty, zboží ani materiál.

Odpovědnost Centrumspedu za zásilku/prázdný obal začíná momentem jejího/jeho fyzického vyzvednutí ze stánku vystavovatele a podepsání převzetí zásilky

Přímá vykládka z vozidla na stánek (nebo obráceně) v nepřetržitém úkonu (vyžadována přítomnost vystavovatele na stánku ) = 1/2 v.u. cen / odpovídající zásilka

Manipulační Tarif   
CANNAFEST 2022 - PVA EXPO PRAHA  

za vystavovatele/zásilku

za vystavovatele/zásilku

Nutno objednat nejméně 10 pracovních dnů před začátkem montáže. Využití pracovních plošin dle naší nabídky pouze v případě, že se nejedná o zavěšení na konstrukci haly, v takovém případě musí být objednáno u organizátora akce včetně 

plošin

Tento manipulační tarif je platný pro manipulace se všemi zásilkami dodanými do areálu Výstaviště PVA EXPO Letňany na veletrh CANNAFEST 2022

Vykládkou se rozumí vyložení zásilky z dopravního prostředku pomocí objednaného technického prostředku nebo pracovní síly vč. dodání na stánek vystavovatele nebo nejbližší přístupné místo v nepřetržitém pracovním úkonu. Nakládkou se pak 

rozumí to stejné v opačném režimu. Všechny započaté hodiny, metry, cbm se účtují jako celé


