
Podmínky pro realizaci dovozu nebo dovozu a montáže přepravcem

1. Dovoz nebo dovoz s montáží  si  kupující  sjednává individuálně jako službu u přepravce. Ten dohodne s kupujícím
telefonicky  termín  dodávky  zboží,  ověří  adresu  dodání,  potvrdí  na  smlouvě  uvedenou  a  prodávajícím  předběžně
vypočtenou cenu za poskytovanou službu a další zákonem předepsané náležitosti. Kontaktování kupujícího přepravcem
pro sjednání přepravy bude provedeno bez zbytečného odkladu od obdržení informace o připravenosti zboží ke splnění
dodávky.

2. V případě uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží pomocí prostředku komunikace na dálku, které má přepravce
dodat kupujícímu, začne dle § 1823 občanského zákoníku přepravce s plněním své služby ve lhůtě pro odstoupení od
smlouvy pouze na základě výslovné žádosti kupujícího učiněné v textové podobě.

3. Dovoz  obsahuje:  nakládku zakázky na skladu  prodávajícího, dovoz  na adresu,  vynášku zboží  do  patra  uvedeného
v zakázkovém (dodacím) listu za první uzamykatelné dveře kupujícího; Dovoz a montáž obsahuje: nakládku, dovoz na
adresu, vynášku zboží do patra uvedeného v objednávkovém (dodacím) listu, vybalení zboží z obalů v místě montáže a
montáž na tomu určeném místě;  předvedení výrobku vč. poskytnutí informací o jeho užívání a údržbě. Po dohodě s
kupujícím bude po montáži zajištěn odvoz a likvidace obalových materiálů dle platných zákonů. Montáž neobsahuje

(pokud  nebylo  dohodnuto  předem):  vyklizení  /  vystěhování  stávajícího  nábytku  z  místa  montáže  (vč.  např.  jeho
demontáže), vyrovnání případné nerovnosti podlahy či jiné nezpůsobilosti místa k montáži.

4. V dohodnutý termín dovozu nebo dovozu s montáží prodávající odevzdá kupujícím objednané zboží přepravci,   který
ho naloží ve skladu prodávajícího. Termín dovozu a montáže se sjednává telefonicky od okamžiku splnění dohodnutého
termínu  dodání  prodávajícím  (obdržení  zboží  na  sklad  JMP).  Dovoz  se  realizuje  přednostně  v  pracovní  dny,  v
telefonicky dohodnutý den a čas dle časových možností kupujícího s ohledem na volné termíny dopravce. Dohodnutý
časový interval je zpravidla dvouhodinový, kdy je nutno, aby  kupující nebo jiná oprávněná osoba byla celou tuto
dobu přítomna na adrese dovozu. Dle dohody může přepravce kupujícího telefonicky upozornit 30 až 60 minut před
vlastním dovozem. Pracovníci  přepravce dojedou na místo v tomto časovém úseku a pak následuje  dodávka nebo
dodávka a montáž. Doba montáže je pak závislá na její složitosti a velikosti zakázky.

5. V případě nepřítomnosti kupujícího v dohodnutém termínu dovozu (čekací doba 30 minut) bude kupujícímu na místě
ponechána  písemná výzva.  V tomto případě je  přepravce oprávněn za nerealizovanou dodávku účtovat  kupujícímu
vzniklé náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího, a to minimálně ve výši
tarifní části ceny dovozu.

6. V případě  mimořádné  situace  (např.  mimořádná  dopravní  situace,  porucha  vozidla  apod.)  si  přepravce  vyhrazuje
možnost posunout dohodnutý čas dojezdu. O této skutečnosti je přepravce povinen neprodleně telefonicky informovat
kupujícího.

7. V případě dovozu mimo město kupující dle dohody poskytne přepravci popis nebo plánek s popisem cesty (případně i
s popisem cílového místa).

8. V případě, že k cílovému objektu nevede bezprostředně komunikace (např. novostavba bez dokončených komunikací,
rekonstrukce komunikace)nebo není možno z jiného důvodu k cíli přímo zajet, je kupující povinen na tuto skutečnost
vždy upozornit - nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem dovozu. V případě neupozornění je přepravce oprávněn
na místě odmítnout donášku zboží – tj. nerealizovat dovoz (při vzdálenosti donášky delší než 50 m) nebo na místě
doúčtovat cenu donášky dle platného ceníku dostupného na internetových stránkách přepravce.

9. Pracovníci přepravce jsou oprávněni odmítnout donášku určitého kusu zboží na místo určení v případě nemožného,
rizikového  nebo  velmi  ztíženého  příchodu  (např.  úzké  točité  schodiště,  apod.). V  místě  montáže  pak  přepravce
neodpovídá za případné porušení domovního řádu např. hlukem vzniklým při dovozu nebo montáži.

10. Pracovníci přepravce prohlašují, že mají uzavřeno pojištění nákladu a pojištění odpovědnosti podnikatele pro případ
způsobení škody kupujícímu.

11. Tyto podmínky pro realizaci dovozu nebo dovozu a montáže se vztahují na zboží zakoupené u společnosti JMP, s.r.o. a
jsou účinné od 21. března 2018. Prodávající s nimi seznámí kupujícího vhodným způsobem před uzavřením smlouvy a
předá je při požadavku dodání objednaného zboží s dovozem nebo s dovozem a montáží v textové podobě. Pokud jsou
některé z výše uvedených bodů v rozporu se zákonnou úpravou chránící spotřebitele (např. při změně zákona může
zákonná úprava chránit spotřebitele lépe, než je tomu dáno těmito podmínkami), poté se podmínky řídí právní úpravou
pro spotřebitele výhodnější.
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