CENNÍK

SLUŽIEB

LETECKÉCARGO
Platný od 01.10.2018

VYBAVENIE CARGO ZÁSIELOK V DOVOZE (IMPORT)
(Cenník platný od 01.10.2018)

1. HANDLING / MANIPULÁCIA
Hmotnosť (kg*)
0-10
11-100
101-500
501-1000
1001-2000
>2000

Poplatok
25,00 EUR
30,00 EUR
35,00 EUR
40,00 EUR
45,00 EUR
45,00 EUR + 0,05 EUR/kg **

* počítateľná hmotnosť
** pri zásielkach s počítateľnou hmotnosťou vyššou ako 2000 kg, sa účtuje poplatok 45,00 EUR za prvých 2000 kg a sadzba 0,05 EUR
za každý ďalší kilogram počítateľnej hmotnosti

2. DORUČENIE ZÁSIELKY
PSČ
Počiatočné číslo PSČ je 8
Všetky ostatné PSČ

1-100 kg
40,00 EUR
55,00 EUR

> 100 kg* za každý ďalší kg
0,10 EUR
0,35 EUR

* rozmerovo veľké alebo veľmi ťažké cargo iba na vyžiadanie. Možnosti doručenia zásielok s hmotnosťou vyššou ako 100 kg a / alebo
rozmerom jedného kusu zásielky väčším ako 120x80x80 cm je potrebné preveriť

3. AVÍZO O PRÍLETE
Prvé avízo o prílete zásielky *
Každé ďaľšie avízo o prílete zásielky **

2,50 EUR
0,50 EUR

* informovanie príjemcu o prílete zásielky emailom, faxom, resp. telefonicky v deň príletu zásielky
** ďalšie avizovanie príjemcu o prílete zásielky sa uskutoční v 5. pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom sa uskutočnilo predošlé
avizovanie

4. SKLADOVANIE ZÁSIELOK
Počet dní
1.-5. deň
> 5 dní

EUR / kg* / deň**
bezplatne***
0,33 EUR

* počítateľná hmotnosť
** do skladného sa započítavajú iba pracovné dni (soboty, nedele a štátne sviatky sa nezapočítavajú)
*** po prekročení 5 dňa skladovania sa skladné účtuje spätne odo dňa príchodu zásielky aj za 1. až 5. deň skladovania
Minimálne skladné sa účtuje vo výške 4,00 EUR.
V prípade, že sa deň administratívneho vyskladnenia zásielky nezhoduje s dňom, kedy došlo k fyzickému prevzatiu zásielky zo skladových
priestorov DHL, za zásielku sa dodatočne naúčtuje skladovací poplatok v sadzbe 0,33 EUR / kg / deň.

Na všetky služby sa účtuje DPH podľa platnej legislatívy.
Uvedené poplatky a príplatky sa aplikujú na jednu zásielku (pokiaľ nie je uvedené inak), ktorá má pridelené unikátne číslo MAWB.

VYBAVENIE CARGO ZÁSIELOK VO VÝVOZE (EXPORT)
(Cenník platný od 01.10.2018)

1. HANDLING / MANIPULÁCIA
Manipulácia zásielok vo vývoze nie je spoplatnená.

2. NEBEZPEČNÝ TOVAR
Manipulácia s DG (nevyžaduje sa Shipper’s Declaration v zmysle IATA DGR)
Manipulácia s DG – ostatné (vyžaduje sa „Shipper’s Declaration” v zmysle IATA DGR)

30,00 EUR
80,00 EUR

3. SPRACOVANIE A NALEPENIE ETIKETY
IATA nálepka s čiarovým kódom
Olepenie zásielky IATA nálepkami

0,50 EUR/ balík
1,00 EUR/ balík

4. SKLADOVANIE ZÁSIELOK
Sadzba skladovania***
v rámci dňa odletu****
v iný deň ako deň odletu****

EUR / kg* / deň**
bezplatne
0,33 EUR

* počítateľná hmotnosť
** do skladného sa započítavajú iba pracovné dni (soboty, nedele a štátne sviatky sa nezapočítavajú)
*** skladné sa účtuje spätne odo dňa príchodu
**** za deň odletu sa považuje prvý let podľa platného bookingu zásielky. Poplatky za skladovanie zásielok sa neaplikujú v prípade prekážky
na strane DHL
Minimálne skladné sa v prípade exportných zásielok neúčtuje.

Na všetky služby sa účtuje DPH podľa platnej legislatívy.
Uvedené poplatky a príplatky sa aplikujú na jednu zásielku (pokiaľ nie je uvedené inak), ktorá má pridelené unikátne číslo MAWB.

CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB V DOVOZE / VO VÝVOZE
(Cenník platný od 01.10.2018)

1. PRÍJEM A VÝDAJ TOVARU PO LAT *
Výška príplatku k handlingovému / manipulačnému poplatku

100%**

Táto služba podlieha predošlej dohode a akceptácií zo strany DHL. Nie je možné ju vymáhať.
* Platné LAT (Last Acceptance Time) je súčasťou tohoto cenníka
** Pri zásielkách vo vývoze (export) sa príplatok počíta z tabuľky manipulácia v dovoze.

2. LIKVIDÁCIA ZÁSIELKY
Minimálny poplatok *

100,00 EUR

* Poplatok zavisí od hmotnosti zásielky, ako aj od komodity, ktorá má byť zlikvidovaná / zneškodnená

3. COLNÉ PREJEDNANIE
Vystavenie JCD / Import (do 5 položiek)
Vystavenie JCD / Import - doplatok nad 5 položiek
Vystavenie JCD / Import - poplatok za colnú zábezpeku
Vystavenie T1 / Import
Vystavenie JCD / Export

20,00 EUR
2,00 EUR/položka
2% z colného dlhu*
25,00 EUR
20,00 EUR

* Minimálne 13,50 EUR

4. INÉ SLUŽBY
Váženie a/alebo premeranie zásielky - do 20 kusov
Váženie a/alebo premeranie zásielky - nad 20 kusov
Použitie vysokozdvižného vozíka - nad 50 kg (max. 5 000 kg)
Rontgenovanie zásielky / detekčná kontrola

5,00 EUR
7,00 EUR
8,00 EUR
20,00 EUR / hod.

* Účtuje sa každá začatá hodina

5. SKLADOVANIE ZÁSIELOK

Na všetky služby sa účtuje DPH podľa platnej legislatívy.
Uvedené poplatky a príplatky sa aplikujú na jednu zásielku (pokiaľ nie je uvedené inak), ktorá má pridelené unikátne číslo MAWB.

LAT (LATEST ACCEPTANCE TIME) PRE PRÍJEM A VÝDAJ TOVARU
(Cenník platný od 01.10.2018)

1. VÝDAJ TOVARU
Deň
Pondelok - Piatok

Bratislava

Čas
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00*

* výdaj tovaru je po dohode možný do 18:00 hod. za poplatok podľa bodu č. 1 cenníka doplnkových služieb v dovoze / vývoze

Deň
Pondelok - Piatok

Košice

Čas
08:00 - 11:00
13:00 – 17:00

** výdaj tovaru je po dohode možný do 17:00 hod. za poplatok podľa bodu č. 1 cenníka doplnkových služieb v dovoze / vývoze

2. PRÍJEM TOVARU (EXPORT)
Deň
Pondelok - Piatok

Bratislava

Čas
08:00 - 12:00
13:00 - 19:00*

* akceptačný čas možného príjmu tovaru v prípade mimoriadnej leteckej linky / linky náhradnej leteckej dopravy a podlieha
dohode a akceptácii zo strany DHL

Deň
Pondelok - Piatok

Košice

Čas
08:00 - 11:00
13:00 – 15:00

Príjem zásielky ťažšej ako 2 000 kg (kus) alebo viac ako 30 kusovej zásielky je potrebné vopred avízovať na cargobts@dhl.com a počkať
na akceptáciu časov vykládky.
Všetky zásielky musia byť vopred avízované na cargobts@dhl.com s údajmi MAWB, ŠPZ vozidla/názov prepravcu a približný čas doručenia.
Naskladnené budú len zásielky s platným bookingom.

Na všetky služby sa účtuje DPH podľa platnej legislatívy.
Uvedené poplatky a príplatky sa aplikujú na jednu zásielku (pokiaľ nie je uvedené inak), ktorá má pridelené unikátne číslo MAWB.

