BUDETE SE
STĚHOVAT?
te se, až se nastěhujete? Po
tom nezbývá, než objednat

-

Jenomže objednat stěhová ní není jen tak… Pojďme se
podívat, jak je na tom český
trh se stěhovacími službami.
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Situace, bohužel, není příliš radostná…Trh se stěho
vacími službami by se dal nazvat džunglí, což ostatně

-

ky vozového parku… Proto byste si měli vždy dobře
ověřit, jak dlouho je firma na trhu, jestli vůbec má
oprávnění stěhovat, kdo je majitelem. (To vše zjistíte

kde kdo. Pro většinu stěhovacích firem, které nalezne
te při hledání na internetu, je stěhování pouze vedlejší

-

Zároveň je dobré proklikat si samotné webové stránky
dané firmy – podívat se na vozový park, zaměstnance,
reference, pojištění firmy proti odpovědnosti za škodu
způsobenou při stěhování, IČO.
tě položit si několik otázek:
Když firma není ani pojištěna, nebo nemá oprávnění
-

uhradí? N

-

na nějaké zahraniční adrese?
A
kolik času například strávíte výběrem dovolené – čtete
cestovní kancelář náhodou ve svém katalogu trochu
dí. Koukáte, zda je cestovní kancelář pojištěna proti
cích, atd. A
tak důležitý jako výběr správné stěhovací firmy…

přivýdělku.

Co by měla umět dobrá stěhovací firma?
Celkově bude ale zřejmě skutečných stěhovacích firem
pouze cca 10 %. Kdyby totiž všichni, kteří nabízejí stě
hování na internetu, byli opravdoví stěhováci, tak než
byste projeli Prahou, potkali byste spousty náklaďáků

-

Realita je taková, že někteří drobní podnikatelé roz
váží přes týden potraviny, mají malého tranzita nebo
N
podnikání má malého tranzita, se kterým si jezdí na
vlastní zakázky. A
ještě stěhování, když už mají ten náklaďák? Samo
zřejmě si ale neuvědomují, že tímto šidí zákazníky jak

kartony apod. včetně vypolstrovaného vozu by měly
být samozřejmostí.
Solidní stěhovací firma by měla zapůjčit před samot
ným stěhováním zdarma dostatečné množství krabic

-

-

Na prohlídce stěhovaného objektu stěhovací technik
zákazníkovi poradí, kolik bude přibližně potřebovat
jakého materiálu, co zabalit do jak velkých krabic, atd.
A
álu. Po stěhování si pak firma obalový materiál opět
vyzvedává.

-

sklad obalového materiálu, ve kterém si zákazník po

-

Jak vybrat správnou firmu?

-

-

Náklaďáky pak mají samozřejmě pravostranné řízení.
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-

-

hovat byt, velké kusy nábytku, klavír, atd.

N

-

Konkrétně by tedy měla nabídnout zákazníkovi stěho
vací vůz velikostně přiměřený stěhovanému objemu.
Vybavení stěhovacího vozu je také zásadní.
Důležité

-

ani pojištěni proti případným škodám při stěhování.
A

Samozřejmě pro laika to není jednoduché. Polovina
webových stránek vypadá úplně stejně, všichni se po

Pokud už máte pocit, že jste tu správnou firmu našli,
víte, co po ní můžete požadovat? Mělo by platit, že
správná stěhovací firma je schopna odstěhovat coko
Z

Stěhovací technik také vyhodnotí, který nábytek bude

dodávkou, což sám zákazník ovšem odhadnout logicky
nedokáže.
Pracovníci firmy vám také poradí, jak nejlépe postupo

toto zákazník sám nezvládne, případně na to nebude

-

sami. Pojďme se podívat na malého rádce balení. Co
dělat, pokud chcete zabalit:
všech předmětů. Profesionální stěhováci jsou schopni
rychle zabalit vše, od křehkého nádobí, přes obsáhlou

Jak reklamovat?
se něco pokazit. Co se týká reklamace, musí se jednat

Zákazníkům pak obvykle pracovníci firmy

lepší sepsat se stěhovací společností ještě před prove
dením zakázky smlouvu, kde bude jasně definovaný
rozsah stěhovacích služeb apod.
N

kde si nepřejí manipulaci cizí osobou.

Jak se na stěhování připravit?
stěhování. Odborníci doporučují domluvit si před sa

-

předávací protokol. Pokud si zákazník vybere solidní

stěhovaných prostor, na základě které obdrží zákaz
ník konkrétní cenovou nabídku.
Zároveň bude mít

-

jelikož je pro takové případy pojištěna. Většina solid
ních firem má své číslo pojistky včetně pojistitele uve
deno na webových stránkách, přesto však není od věci

Stěhování bez předchozí prohlídky odborníci nedopo
ručují, protože tím zákazník riskuje, že dostane špatný
cenový odhad. Zákazníci obvykle nedovedou správně

-

-

Co říci závěrem?
-

N
objedná stěhovací firmu, která není stěhovací firmou
-

stěhovaných předmětů. Obdrží cenovou nabídku,
vacích služeb obdobná osvěta zatím není. Pevně však
při samotném stěhování, kdy nakonec stěhování trvá

nejvíce optimalizovat náklady stěhování.

Například
-
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