
  

Geis Parcel CZ s. r .o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051, DIČ: CZ 63077051 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl C číslo vložky 9503 

 

 
RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA (dále jen smlouva)                      Číslo:.................. 

                       
uzavřená dle § 2471 a násl., § 1746 a § 1751 občanského zákoníku  

mezi 

Zasílatelem: Geis Parcel CZ s. r.o. Zemská 211 / I, 337 01 Ejpovice 
                                IČ: 63077051  DIČ: CZ 63077051 
                                Tel. +420 951 277 777, e-mail: info@geisparcel.cz   
 

Příkazcem: …...……………………………....................................................................................................... 

Zastoupeným: ……………………………..            IČ: ……………………………………… 

Funkce: …………………………………….            DIČ: ……………………………………. 

Ulice: ……………………………………….            Tel.: ……………………………………. 

PSČ: ………………………………………..           Fax.: …………………………………… email: ………………………… 

Bankovní spojení: …………………………………….           Kontaktní osoba:…………………….. 

Fakturační adresa: ………………………………………………………………………….................................... 

E-mail pro zasílání elektronické faktury: …………………………………………………………………………. 

Předmětem této smlouvy je závazek zasílatele, popsaný v ustanoveních Všeobecných obchodních podmínek zasílatele  (dále jen VOP), jejichž 
aktuální stav k datu podpisu této smlouvy je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy. 
 
Místo převzetí zásilek: .......................................................................................    v pracovní době příkazce: .............................................. 

Místem doručení je adresa příjemce uvedená na zásilce.  
 
Úplata za obstarání přepravy a  provedení úkonů s přepravou souvisejících:  
Cena zasílatelských služeb je stanovena v závislosti na hmotnosti zásilky a dalších s přepravou souvisejících službách (např. dobírka, 
připojištění apod.) a je dána aktuálním ceníkem zasílatele stanoveným pro konkrétní přepravní službu nebo individuálním, pro výše uvedeného 
příkazce určeným ceníkem uvedeným jako příloha této smlouvy, jejíž je pak nedílnou součástí. Zasílatel je oprávněn během doby platnosti této 
smlouvy ceník upravit, a to zejména dojde-li ke změně ekonomické situace nebo nákladů spojených s poskytovanými přepravními službami, viz. 
příslušné ustanovení VOP. Jedná-li se o úpravu individuálního, pro výše uvedeného příkazce určeného ceníku, pak je zasílatel povinen tuto 
úpravu individuálního ceníku oznámit příkazci a to minimálně 14 dnů před nabytím jeho účinnosti. Příkazce je oprávněn úpravu ceníků, VOP, 
poplatků apod.  odmítnout a od této zasílatelské smlouvy písemně odstoupit, viz. příslušná ustanovení VOP. Pokud tak neučiní, je vázán novým 
ceníkem (nebo novým individuálním ceníkem, který byl zasílatelem zaslán příkazci) od prvního dne jeho platnosti. 
 
Přepravné a ostatní služby a poplatky spojené s přepravou jsou splatné při převzetí zásilky k přepravě a budou vyúčtovány zasílatelem 
v intervalech ..................................... fakturou, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktury budou zasílány příkazci v elektronické 
podobě na jím uvedenou e-mailovu adresu. Příkazce se zavazuje uhradit fakturu na bankovní účet zasílatele uvedený ve faktuře do 14 dnů od 
vystavení faktury. Za termín úhrady se považuje datum připsání dlužné částky na účet zasílatele v plné výši. Smluvní strany se dohodly na 
úroku z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení v úhradě. K identifikaci fakturovaných zásilek bude použito výhradně 
interního čísla zásilky dle údajů zasílatele. V případě, že příkazce bude žádat úhradu přepravného příjemcem (servis EXW), případně jiným 
subjektem, ručí v plné výši za případné   nedoplatky přepravného   a zavazuje   se tyto   nedoplatky v plné   výši včetně úroků   z prodlení na 
základě faktury vystavené zasílatelem uhradit. 
 
Částky za vybrané dobírky COD se zasílatel zavazuje převést na účet příkazce č. ......................................................... do 7 pracovních dnů po 
doručení zásilky.  
 
Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zadání prvního 
zasílatelského příkazu příkazcem zasílateli. Jakákoliv změna této smlouvy je platná jen v písemné formě a po podpisu obou smluvních stran. 
Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smluvního vztahu písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí pro obě strany 1 měsíc. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne tohoto 
kalendářního měsíce. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 10. dne po jejím podání na poštu doporučeným dopisem. 
Vztahy obou smluvních stran touto smlouvou a VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku a dalších platných 
právních předpisů není-li smluvními stranami určeno jinak. Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy nebo VOP platnosti, zůstávají ostatní 
tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v ekonomickém, právním 
či provozním smyslu. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (VOP) zasílatele. Podle ustanovení uvedených ve VOP má příkazce za 
povinnost sledovat aktuální znění VOP a ceníků, uveřejňovaných na   www.geis-group.cz. Není-li   v   této smlouvě  stanoveno jinak, řídí se tato 
smlouva aktuálním zněním VOP a ceníků zasílatele. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
Datum podpisu: ...........................        ................................................................  .....................................................................         
                              zasílatel (razítko,podpis)    příkazce (razítko,podpis) 
Přílohy: 

č. 1 : VOP aktuální stav.......................................................  č. 4 : ...................................................................................... 

č. 2 : ......................................................................................  č. 5 : ...................................................................................... 

č. 3 : ......................................................................................  č. 6 : ...................................................................................... 

 

http://www.geis-group.cz/

