
 

Pravidlá pre bezplatnú dopravu drevných peliet  "AKCIA" 

Úvodné ustanovenia 

1. Akciu uskutočňuje spoločnosť BIOPEL, a. s., so sídlom Kysucký Lieskovec č. 847, 023 34 Kysucký 

Lieskovec, IČO: 46823492, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, 

vložka 10782/L 

2. Akcia prebieha v období od 1.5.2017 do odvolania Akcie. 

Podmienky AKCIE: 

BIOPEL, a. s. tento program vyhlasuje pre odberateľov peliet aj pre obchodníkov, vždy pre jednorazový 

odber, v  množstvách a baleniach uvedených v Tab. 1. Akcia je platná v celých krajoch Žilina a Trenčín 

(Obr. 1).  

Na Obr.1 sú červenou farbou vyznačené kraje, v ktorých je doprava úplne bezplatná pri. odbere 

uvedenom v Tab. 1. V ostatných krajoch SR sa pri odbere uvedenom v Tab.1 účtuje doprava pre 

vzdialenosti nad 80 km od Kysuckého Lieskovca, podľa platného cenníka a vzdialeností určených podľa 

Google Maps.  

V okresoch ZA a TN  kraja vyznačených zelenou farbou (okres ZA, KNM, CA, BY, PB) je doprava zdarma 

cisternou aj pri odbere nad 4 t.   

 

 

 

Balenie 
drevných peliet 

15 kg vrecká 1 t big - bag Voľne sypané 

Odber      6,3 t   alebo 1,2 t  6 t 
Viac ako 8 t  

alebo viac ako 4 t 

Obr. 1: Označenie krajov SR, v ktorých je možné využiť AKCIU 

Tab. 1: Podmienky Akcie - odber pre jednotlivé balenia drevných peliet 



 

 

 

Podmienky tejto AKCIE sú jednoducho splniteľné: 

Všetky objednávky do neohlásenia zmien sa riadia týmito pokynmi: 

 

1. Je nutné objednať pelety prostredníctvom kompletne vyplneného objednávkového formulára 

umiestneného na stránke www.biopel.sk v sekcii PRODUKTY -"Objednávka", v slovenskej verzii 

stránky. Po odoslaní formulára objednávky bude odberateľovi zaslaná zálohová faktúra na úhradu. 

Odberateľ následne vykoná úhradu v lehote splatnosti na bankový účet BIOPEL, a. s. 

2. Zostáva aj možnosť platby v hotovosti do pokladne BIOPEL, a. s. v Kysuckom Lieskovci s vylúčením 

piatkového dňa a najneskôr tri dni pred nakládkou. 

3. Pre bezplatnú dopravu sú dve možné odoberané množstvá: 6,3 ton (6 paliet po 1050 kg, aby bolo 

vozidlo vyťažené).  Dodávkové vozidlo zloží prostredníctvom zadnej hydraulickej plošiny celé palety na 

pevnú plochu. Druhá možnosť je odber 80 vreciek (1,2 tony peliet), ktoré vozíme dodávkovým vozidlom 

ako voľne ukladané vrecká. Vodič BIOPELU vyloží vrecká len na zem pri aute alebo tak, že vodič len 

podáva vrecká z auta. Na iné množstvá sa program nevzťahuje ani na rôzne kombinácie. 

4. Tento program sa vzťahuje aj na pelety dodávané cisternou pri jednorazovom odbere nad 8 ton na 

jedno odberné miesto. Pri menšom vyloženom množstve sa za každú začatú a nedodanú celú tonu pri 

zúčtovaní účtuje 15 EUR plus DPH. Pri úhrade nad 6,1 t a odobratí menej sa účtuje cena ako by 

odoberal do 6 ton plus 15 EUR za každú neodobratú tonu. Vo vybraných okresoch ZA, KM, CA, BY 

a PB zostáva doprava zdarma pri dodávke cisternou aj nad 4 tony peliet. Pri menšej dodávke ako 4 

tony sa účtuje za každú nedodanú tonu 25 EUR plus DPH. 

5. Dopravné náklady mimo uvedené okresy a kraje sa účtuje alikvotne podľa dodaného množstva.  

6. Každý odberateľ môže tento program využiť počínajúc 1.5.2017 aj viackrát, ale nie je možné zaplatiť 

naraz viac v nižšej cene a odoberať po čiastočných dávkach. Pokiaľ aj dôjde k odobratiu povedzme 12 

ton ale na dva krát, tak vtedy cena je ako by odoberal 6 t. (rovnako to platí aj pri odbere 1050 kg). 

7. Tento program sa vzťahuje na dodávky peliet balených v 15 kg vreckách na paletách pri odbere 6,3 

ton a ako voľne vykladané pri odbere 1,2 tony.  

8. Program sa vzťahuje na dodávky peliet v big bagoch na paletách avšak odberateľ musí odobrať naraz 

6 ton. Pelety v big bagoch sú v kvalite II. Trieda. Pri menších jednorazovo dodávaných množstvách 

v big bagoch je povinný odberateľ uhradiť celú dopravu. Pri balení v big bagoch, cena palety nie je 

zahrnutá v cene peliet. 

9. Vylučuje sa dodávka peliet na rôzne špekulácie odberateľov ako: úhrada peliet na zahraničnú firmu 

bez DPH a dodávka na Slovensko, predaj peliet bez DPH a bez dokladov, atď.  

10. Vodič nikdy nepreberá platbu v hotovosti. 

11. BIOPEL, a. s. si vyhradzuje právo neposkytnúť podporu odberateľovi peliet v prípade porušenia hore 

uvedených podmienok, resp. pri podozrení, že zo strany odberateľa boli poskytnuté nepravdivé 

a zavádzajúce informácie. 

 

 

 

V Kysuckom Lieskovci, 22.9.2017 

 

 

Mgr. Pavol Lenhart    

predseda predstavenstva 

 

 

http://www.biomasa.sk/

