
Podmienky dopravy 
 Zákazník oboznámi predajcu spoločnosti BenátCentrum o mieste vykládky, prístupovej ceste 

k pozemku a o stave povrchu na pozemku. Má sa za to, že prístupová cesta je asfaltová, 
betónová, či inak spevnená a dostatočne široká pre prejazd či pohyb nákladným autom. 

 Vodič oboznámi zákazníka o príprave  vývozu v dohodnutý dátum cca hodinu pred samotným 
vývozom. Zákazník musí na mieste vykládky zabezpečit zodpovednú osobu, ktorá oboznámi 
vodiča o presnom mieste vykládky a musí sa riadiť pokynmi vodiča. Ak sa vodič zákazníkovi 
nedovolá vývoz sa odkladá a prechádza sa na další vývoz v poradí, po ktorého uskutočnení sa 
volanie opakuje. 

 V prípade, že sa na mieste vykládky nebude nachádzať zodpovedná osoba určená 
zákazníkom, spoločnosť BenátCentrum je oprávnená účtovať podľa aktuálneho cenníka 
hodinovú sadzba(stojné) až do príchodu zodpovednej osoby.   

 V prípade ak vodič nákladného vozidla zhodnotí kvôli nepriaznivému počasiu, nespevnenému 
povrchu vozovky alebo inak nevhodnému povrchu, ktorý by bol pri vykladaní tovaru 
nebezpečný a stav miesta vyloženia ako nevyhovujúci, alebo ak zákazník odmietne prebrať 
tovar vyložený na mieste, ktoré vodič vyhodnotí ako bezpečné, spoločnosť BenátCentrum je 
oprávnená účtovať zákazníkovi podľa platného cenníka náklady na prepravu nevyloženého 
tovaru, či jeho následné skladovanie. 

 Vykladanie hydraulickou rukou tovaru na mieste vyššom  než 1,5m od zemského povrchu, na 
ktorom je pristavené nákladné auto, je ZAKÁZANÉ. Vykladanie tovaru pod úroveň zemského 
povrchu, na ktorom je pristavené nákladné auto, je ZAKÁZANÉ. Pôdorysná vzdialenosť 
vyloženia tovaru od nákladného vozidla je limitujúca a je závislá od typu hydraulickej ruky a 
jej záťažového diagramu. 

 V prípade ak zákazník požaduje vrátiť tovar a vopred o túto udalosť žiada spoločnosť 
BenátCentrum a je mu vyhovené, zákazník je povinný takto vrátený tovar RIADNE ZABALIŤ 
aby nedošlo k jeho poškodeniu při preprave a miesto, kde je tovar uskladnený sprístupniť pre 
nákladné vozidlo. V opačnom prípade spoločnosť BenátCentrum nie je oprávnená takto 
nepripravený tovar prevziať. 

Zákazník bol obeznámený s podmienkami a svojim podpisom alebo odsúhlasením objednávky cez 
Eshop súhlasí s dopravou materiálu.   

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas dodávateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v 
rozsahu meno,priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, ČOP, telefónne číslo, email v 
informačnom systéme dodávateľa za účelom nákupu tovaru a poskytnutiu služieb v predajni 
prevádzkovateľa. Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich 
spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania 
súhlasu na adresu dodávateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. 


