Příloha č. 1.

CENÍK DOPLŇKOVÝCH A DOPROVODNÝCH
OBCHODNÍCH SLUŽEB
společnosti IDEAL TRADE, spol. s.r.o., se sídlem Machová 243, PSČ 763 01, IČ: 25310852.
Sekce LED osvětlení a nábytkové kování
Platné od 01.02.2021
Ceník služeb zahrnuje sazby pro jednotlivé zakázky (objednávky) realizované jak v režimu B2B (dodavatel a firma), tak v režimu
B2C (dodavatel a koncový spotřebitel).
1. Bonusy a výhody:
- poštovné a balné u objednávek s fakturovanou částkou nad 7.500,- Kč bez DPH (300,- € bez DPH)
není účtováno
*Pozn.: s výjimkou odeslání nadrozměrných zásilek – tubusů s Al profily nad 2,05 m, kdy je poštovné
a balné účtováno vždy (VIZ dopravné a balné níže).
- objednávky realizované smluvními partnery prostřednictvím e-shop jsou zvýhodněny
dodatkovým bonusem ve výši 1 %
2. Dopravné a balné pro přepravu na území ČR:
2a. Dopravné a balné u objednávek B2B do 7.500, - Kč bez DPH:
-

119,- Kč (143,99 Kč s DPH) za každý 1 balík s váhou do 31,5 kg.
189,- Kč (228,69 Kč s DPH) za LED sestavu – obsahující tubus s
AL profily do 2,05 m vč. balíku s celkovou váhou do 5 kg.
239,- Kč (289,19 Kč s DPH) za nadrozměrný balík – obsahující tubus s
Al profily do 4,00 m (s max. váhou do 10 kg) nebo potravinovou skříň,
karusel 270°, slepý roh a rohovou polici.
Individuální přepravné a balné u atypických balíků a paletových odběrů, příp.
za nadrozměrnou zásilku – obsahující tubus s AL profily do 4,00 m (s max. váhou nad 10 kg).

2b. Dopravné a balné u objednávek B2B nad 7.500, - Kč bez DPH*:
-

189,- Kč (217,80 Kč s DPH) bude účtováno vždy v případě objednávky nadrozměrných balíků – tubusů s AL
profily nad 2,05 m (Pozn.: jednotná sazba je účtována i v případě objednávky nad 7.500, - Kč bez DPH)

2c. Dopravné a balné u objednávek B2C (bez limitu) :
-

159,- Kč (192,39 Kč s DPH) za každou zásilku nebo tubus s AL profily bez rozdílu délky (max. 4,00 m)

3. Dopravné a balné pro přepravu na území SK:
3a. Dopravné a balné u objednávek B2B do 300,- € bez DPH:
-

4,67 € bez DPH za každý 1 balík s váhou do 31,5 kg.
7,41 € bez DPH za LED sestavu – obsahující tubus s AL profily do 2,05 m vč. balíku s celkovou váhou do 5 kg.
9,37 € bez DPH za nadrozměrný balík – obsahující tubus s
Al profily do 4,00 m (s max. váhou do 10 kg) nebo potravinovou skříň, karusel 270°, slepý roh a rohovou polici.
Individuální přepravné a balné u atypických zakázek a paletových odběrů, příp. za nadrozměrnou zásilku –
obsahující tubus s AL profily do 4,00 m (s max. váhou nad 10 kg).

3b. Dopravné a balné u objednávek B2B nad 300,- € bez DPH*:
-

7,41 € bez DPH (217,80 Kč s DPH) bude účtováno vždy v případě objednávky nadrozměrných balíků – tubusů s
AL profily nad 2,05 m (Pozn.: jednotná sazba je účtována i v případě objednávky nad 7.500, - Kč bez DPH)

3c. Dopravné a balné u objednávek B2C (bez limitu):
-

6,24 € bez DPH za každou zásilku nebo tubus s AL profily bez rozdílu délky (max. 4,00 m)

4. Další informace týkající se dopravného a balného:
4a. Dopravné a balné pro přepravu na území ostatních států
Řídí se platnými přepravními podmínkami a ceníky mezinárodních přepravních společností pro danou zemi. Cena dopravného a
balného je vždy účtována individuálně.
4b. Nadstandardní dopravné
Nadstandardní dopravné se týká zakázek, u nichž je vyžadována speciální přeprava – např. expresní doprava, dopravy kurýrem,
vlaková či letecká přeprava apod.
ČR + SK …………………………………………………………… Individuální
Ostatní státy …………………………………………………………… Individuální

4c. Nadstandardní balné
Způsob balení a užitý obalový materiál určuje prodávající. V případě, že má kupující specifické požadavky na balení nebo kupující
zvolí formu vlastní dopravy a to i v případě objednané služby, tyto lze zajistit formou placené služby.
ČR + SK …………………………………………………………… Individuální
Ostatní státy …………………………………………………………… Individuální

4d. Náhradní expedice – tzv. doposílky
Na základě pokynu zákazníka je možné odeslat i nekompletní objednávku/zásilku, která obsahuje pouze aktuálně dostupné zboží.
Cena přepravy nekompletní objednávky/zásilky se řídí platným ceníkem přepravy a náležitostmi z bodu 2 a 3). V případě
následného doposlání zboží z objednávky, které nebylo v momentě objednání skladem, je cena přepravy účtována dle fixního
tarifu, a to bez ohledu na celkovou výši objednávky (platí i v případě nadlimitní objednávky nad 7.500,- Kč bez DPH/300,- € bez
DPH).
ČR + SK …………………………………………………………… 119,- Kč (143,99 Kč s DPH)
Ostatní státy …………………………………………………………… 4,67 € bez DPH

5. Doběrečné
Doběrečné je účtováno vždy bez rozdílu výše objednávky a také v případě platby kartou
ČR ……………………………………………………. 30,- Kč (36,30 Kč s DPH)
SK ………………………………………………..….. 1,00 € bez DPH

6. Manipulační storno poplatek za vrácení zakoupeného zboží ( B2B ) :
Storno poplatek do 3 dnů ………………………………..………. zdarma + náklady na vrácení
Storno poplatek od 4 do 30 dnů ……………………………… ve výší 20 % z celk. ceny zboží + náklady na vrácení
Storno poplatek nad 30 dnů ………………………………..…… ve výší 30-40 % z celk. ceny zboží + náklady na vrácení

Storno poplatek zvýhodňuje ty, kteří dostojí svým povinnostem a rychle přeberou zboží. Zahrnuje v sobě náklady na kontrolu
výrobku a jeho možnost znovuuvedení do prodeje. Zboží musí být vždy vráceno v původním neporušeném stavu.
Společnost IDEAL TRADE, spol. s r. o. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda li bude vrácená zásilka odebrána zpět, či nikoliv. Pozn.:
Není možné požadovat vrácení na zakázku objednaného či vyrobeného zboží.

7. Manipulační storno poplatek za vrácení zakoupeného zboží ( B2C ) :
Zákazníci, nepodnikatelé objednávající v režimu B2C mají oporu v občanském zákoníku. Zákazníkům v režimu B2C, kteří do 14 dnů
odstoupí od kupní smlouvy, není možné účtovat žádný storno poplatek a prodávající musí navrátit zákazníkovi částku za nákup
zboží v plné výši. Dle zákona si však firma IDEAL TRADE, spol. s r. o. může vyhradit právo na kompenzaci nákladů spojených
s přepravou vráceného zboží.
V případě požadavku na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14 dnů je na rozhodnutí společnosti IDEAL TRADE, spol. s r. o., zda
li tak zákazníkovi vyhoví či nikoliv a za jakých podmínek.

8. Poplatky a náklady spojené s vymáháním pohledávek:
Úrok z prodlení ………………………………………..………….…... 0,025% denně
První elektronická upomínka …………………………………….. zdarma
Druhá písemná upomínka ………………………………………… 60,- Kč vč. DPH

9. Služby elektro dílny:
V ceníku uvádíme standardně dodávané služby. Pokud bude Vaše zakázka nebo výroba vyžadovat individuální skladbu služeb,
připravíme Vám nabídku. Naše dílna je koncipovaná jako nezisková podpora prodeje a pokud budete dobře počítat, zjistíte, že
naše ceny jsou opravdu nákladové.
Pájený spoj a spojování vodičů ( 1 spoj )………………………………….……………..……. 15,- Kč (0,60 €) bez DPH
Jeden pájený spoj (pásek má minimálně 2 spoje). Garantujeme kvalitu a použití neagresivních a ekologických materiálů, které
výrobek neznehodnotí. Spoj je provedený zkušenými pracovníky, ověřenou přesně nastavenou teplotou a ověřenou technologií s
ohledem na blízkost elektronických součástek.
Řezání profilů 90° ( nakládané , vkládané , úhlové , speciální ) ……………………... 19,- Kč (0,70 €) bez DPH
Řezání profilů 90° ( Vario30 , masivní, jiné zakázkové )……………………………….... 25,- Kč (0,95 €) bez DPH
Řezání profilů úhlové mimo 90° (nakládané, vkládané, úhlové, speciální ) ……. 25,- Kč (0,95 €) bez DPH
Řezání profilů úhlové mimo 90° (Vario30, masivní, jiné zakázkové )……………….. 30,- Kč (1,10 €) bez DPH
Profily řežeme vysokootáčkovou okružní pilou kotoučem s trapézovým zubem, určeným pro řezání hliníku. Pracoviště pro řezání
hliníku je vybaveno bezpečnostními prvky chránícími zdraví pracovníků.
Pozn.: profily uřezané na míru, jež jsou určené jako polotovar pro vyhotovení svítidel a LED sestav v naší dílně jsou účtovány bez
vzniklých prořezů. Všechny ostatní řezané profily (např. profily na míru pro individuální výrobu svítidel zákazníka) účtujeme vč.
vzniklých prořezů. Tento prořez je vždy zaslán/předán zákazníkovi spolu s na míru uřezaným profilem.

Další úkony spojené s řezáním profilů (jehlení, vrtání, drážkování, a jiné…………………………… dohodou
Kontrola sestavy ………………………………………….……………………………….…..…..…….. 59,- Kč (2,25 €) bez DPH
Sestavu, kterou objednáte, vyrobíme, sestavíme a zapojíme k napájecímu zdroji, vyzkoušíme, rozložíme a zabalíme. Vy pak
budete mít jistotu snadné a rychlé finalizace. Tato služba je provedena a účtována automaticky.
Příplatek za instalaci vypínačů a ovladačů …………………………………………..…...…. 39,- Kč (1,50 €) bez DPH
Zahrnuje propojení s LED sestavou, seřízení, spárování a případně i naprogramování vypínače nebo ovladače
Kompletace LED sestavy a příprava k instalaci - cena za 1 m ...………………..…... 29,- Kč (1,10 €) bez DPH
Kompletace LED sestavy zahrnuje čištění a odmaštění AL profilů, vlepení LED pásku, sestavení zapraveného profilu s difuzorem a
koncovkami, přípravu montážních úchytů, vyvedení kabeláže z profilu pro snadné a rychlé zapojení.
Krimpování konektorů a koncovek na kabeláž (cena za 1 ks) ……………..……..….. 5,- Kč (0,20 €) bez DPH
Fixace připájeného kabelu do profilu epoxidem (cena za 1 ks) ………………....... 15,- Kč (0,60 €) bez DPH
Speciální služba pro montážní firmy s cílem zajistit vysokou mechanickou odolnost pro rychlejší montáž.
Tenkovrstvé lakování (cena za 1 m) …………………………………………………...……… 49,- Kč (1,85 €) bez DPH
Speciálním a praxí ověřeným sprejem s UV lakem určeným pro LED. Úprava vhodná do koupelny apod.
Silnovrstvé lakování (cena za 1 m) ……………………………………………….……………. 89,- Kč (3,35 €) bez DPH
Speciálním a praxí ověřeným ve více vrstvách štětcem nanášeným UV lakem určeným pro LED. Úprava vhodná do exteriéru pod
markýzy apod.
Silnovrstvé zalévání do profilu ( cena za 1 m ) ………………………………..……. od 166,- Kč ( 6,30 € ) bez DPH
Zalití hotového svítidla praxí ověřenou vícesložkovou směsí. Úprava vhodná do exteriéru pro terasy, fasády, zahradní prvky,
jezírka. Snese déšť i zaplavení. Bez dalšího jištění není profil vhodný do vody s bazénovou chemií, solí, mořské vody apod.

Konzultace možností dalšího jištění provedeme v rámci jednotlivých projektů. Konkrétní cena je projektově závislá, u svítidla
např.do koupelny bude základní, u svítidla, kde je zapotřebí vyplnit celý profil např. podlahové , zemní , bude cena navýšena
v závislosti na velikosti použitého AL profilu.
Výroba atypického LED neonu na míru………………………………………………………………………….……… dohodou
Vtvoření individuálního projektu na klíč, zpracování kalkulace, příprava materiálů pro sestavení LED neonu, kompletace LED
neonu, zaizolování neonu koncovkami před vniknutím nežádoucích částic a vlhkosti, testování funkčnosti a zapojení neonu.

Programování digitálních RGB pásků ………………………………………………………………………….……… dohodou
Zpracování speciálních projektů ………………………………………………………………….………………………dohodou
U speciálních zakázek, které zahrnují práci nad rámec našich standardních služeb nebo se bude jednat o zakázky velkosériové,
případně zakázky pravidelně se opakující, bude výsledná cena práce vždy individuálně posuzována a konzultována
Konzultace nebo výjezd k vašemu zákazníkovi ………………………………………………………………… dohodou
V případě, že Vaše požadavky AD-HOC konzultace budou výrazně nad standardy naší podpory, nenecháme Vás v tom, pracovník
dílny s Vámi projedná navrhovanou cenu a bude se Vám věnovat do vyřešení problému.
Montážní práce a instalace u zákazníka …………………………………………………………..………..…… dohodou
Pokud máte požadavek na instalaci u zákazníka, můžeme Vám doporučit některého z našich partnerů. Pokud máte zájem stát se
našim partnerem pro instalace a montáže, kontaktujte prosím pracovníky naší firmy na e-mail
Elektroodpad
Společnost Ideal Trade, spol. s r.o. je zapojena do kolektivního systému EKOLAMP ve smyslu § 37h písm. c) zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
Společnost Ideal Trade, spol. s r. o. musí dle platné legislativy účtovat recyklační poplatek na svítidla a jiná elektro zařízení.
Součástí nové legislativy, která bude platná od 1. 1. 2021, je i nová povinnost pro výrobce/distributory/poslední prodejce
elektrozařízení nazvaná VIDITELNÝ PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI.
Tato povinnost znamená, že kupující (tedy distributor, poslední prodejce, spotřebitel) musí být informován o výši příspěvku na
recyklaci, který výrobce platí do kolektivního systému.
Tato informace musí být oddělená od ceny výrobku, a to nejlépe uvedená na účtence (obdobně jako se např. uvádí DPH).
Příspěvek na recyklaci již nebude možné skrývat do ceny výrobku (do 31. 12. 2020). Výše uváděného příspěvku na recyklaci musí
být stejná (neměnná) v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. distributor ani poslední prodejce si nemohou tento
příspěvek samovolně navyšovat.

Za IDEAL TRADE, spol. s r.o.

…………………………………………
Ing. Jiří Václavík
Obchodní ředitel

