
Rozměrové a hmotnostní limity  

 

Pouze se znalostí přesných rozměrů a hmotnosti Vám můžeme nabídnout optimální cenovou 

variantu přepravy. Využíváme služeb více dopravních společností, které mají různě stanovené ceny 

pro hmotnostní kategorie a různé příplatky za překročení hmotnostních či rozměrových limitů.  Každá 

přepravní společnost zboží přijaté k přepravě převáží a přeměří ve svém sortovacím centru. V případě 

zjištění rozdílné hmotnosti či rozměrů Vám může být účtována jiná cena.  

 

Rozměry se měří vždy v nejširším místě zásilky (např. vypouklá krabice, přečnívající kousek apod.) a 

stanovují se  včetně obalového materiálu (tedy včetně kartonu, nebo včetně palety) . 

 

Výpočet  objemové hmotnosti  v kg  = (délka v cm x šířka v cm x výška v cm) / 5000  

Výpočet obvodu v cm =  2x (šířka v cm + výška v cm) + délka v cm 

 

U služby balíky-palety.cz  můžete poptávat přepravu zásilek pouze do těchto limitů:  

 

Dokumenty: 

 hmotnost dokumentu max. 0,5 kg 

 rozměr dokumentu max. velikosti  A4 

 

Balíky: 

 max. délka = 120 cm 

 max. šířka = 75 cm 

 max. výška = 75 cm 

 max. objemová hmotnost 1 kusu = 50 kg / 70 kg (dle destinace) 

 max. obvod v cm (= 300 cm  

 max. váha 1 kusu = 50 kg / 70 kg (dle destinace) 

 

U vícekusových zásilek nesmí celková fyzická hmotnost ani celková objemová hmotnost překročit 100 

kg, max. počet kusů podaných k přepravě u vícekusové zásilky je 6 ks. 

 

Palety:  

 max. délka = 240 cm 

 max. šířka = 120 cm 

 max. výška = 180 cm 

 max. váha 1 kusu = 800 kg  

 max. počet palet v jedné objednávce = 6 ks 

 

Podáte li k přepravě balík či paletu překračující max. povolené limity uvedené výše, může Vám být 

zásilka po zjištění této skutečnosti vrácena z depa přepravce zpět na adresu vyzvednutí, případně 

může být doručena na adresu příjemce i přes překročení limitů ale se zohledněním příplatků za 

nadváhu/nadrozměr v systému daného dopravce. V obou případech Vám budou vzniklé vícenáklady 

přeúčtovány.  


