
1) Přepravní služba GEIS   – malé balíky

22TSTS ... víme jak zvedat... s.r.o. !!! 
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Ceník přepravného a balného 
(expediční náklady) 

2TS s r. o. 
Upozornění:

Uvedené ceny jsou včetně dopravy, balného a dalších expedičních činností.

Ceny cívek a palet  
do prům. 20 mm/do 200m ocelové lano (metráž)                 volný svazek 50,-Kč
od 18 do  26 mm/od 200 až 500m ocelové lano (metráž)    malá cívka 250,-Kč 
od 22 do  42 mm/od 500 až víc...                                              velká cívka  500,-Kč

  paleta nevratná 100,-Kč

Váhy cívek a palet - bude připočteno k celkové váze zásilky
papírový obal + výplň 
paleta   
malá cívka  
velká  cívka  

1-5 kg
20kg 
50kg 
100kg

Volný svazek bez cívky (za vázací pásky)

Cívka o průměru   nad 0,5mCívka o průměru cca    do 0,5mEURO palety

Provozovna Čechy 
Huťská 3322,  Kladno 272 01 
tel: 312 642 090 www.2ts.cz  

Zásilka SLOVENSKO ↓ →      do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg 
V Kč 322 419 496 575 655 766 838 935 1022 
V Eur 11,5 15 17,7 20,5 23,4 27,4 30 33,5 36,5

Uvedené ceny jsou včetně mýtného a palivového příplatku

Paletové zásilky na Slovensko nad 50Kg jsou ceny na poptání  + cena za paletu 6,-Euro

poznámka:   Zboží nad 50Kg je převážně baleno na přepravní dřevěné EURO paletě, nebo cívce pro metrážní lana. 
V případě balení na tyto EURO palety (cívky), je nutné připočítat k dopravnému použití těchto palet (cívek). 
Ceny zboží, které není běžně skladem a je objednáváno samostatně, jsou bez cen dopravy od dodavatele. Je nutné, 
počítat k těmto cenám přibližně stejné čásky za dopravné a expedici k výrobku jako jsou uvedené shora.

Od  1kg  do  50 kg - cena: 

2) Přepravní služba GEIS – paletová služba
Od 50kg do 700 kg - cena:    

150,-Kč bez DPH     (max do 50kg) 
DOBÍRKA + 40,-Kč bez DPH - platba platební kartou není možná

od 400,-Kč bez DPH podle skutečné váhy, rozměru kompletní zásilky a 
vzdálenosti (včetně mýtného a palivového příplatku)
+ 100,-Kč bez DPH za nevratnou paletu

Zboží od 50 kg je expedováno na běžné nebo EURO nevratné paletě

DOBÍRKA na SLOVENSKO + 4,- EURO 
platba platební kartou není možná

Provozovna Morava           
Chrudichromská 1955/22, Boskovice 680 01 
tel: 730 156 777  www.2ts.cz 




