ТАРИФИ

дійсні з 29 травня 2019

на доставку до дверей
Вага

Забір або доставка

Забір і доставка

Підвищуючий коефіцієнт

фактична або об’ємна,
включно

на забір/доставку відправлень в
населені пункти, де немає відділень
Ін Тайм

Вантажі
до 31 кг

25 грн

50

за кожний кг
понад 31

+0,55

+1,10

×2

Для негабаритних відправлень
3 < довжина ≤ 6 м

1

Об’ємна вага = Довжина (см) × Ширина (см) ×
Висота (см) / 4000, або об’єм вантажу (м³) × 250.

2

При доставці відправлень, які складаються з
декількох місць, забір і доставка
тарифікуються за окремими деклараціями
відповідно до кількості місць забору та
доставки.

5

6
3

Якщо відправлення є негабаритним за
довжиною та висотою одночасно, підвищуючий
коефіцієнт застосовується один раз і береться
по більшому значенню.

4

Нормативний час на
навантажувально-розвантажувальні роботи:
- при вазі до 1000 кг включно — 30 хв;
- при вазі понад 1000 кг — 1 година.
Доплата за час очікування — 50 грн/година.

Доставка в супермаркети

¹ Доставка вантажів у суботу здійснюється
без доплати за доставку у вихідний день.

×2

Тариф за вагою × 2

Висота більше 1,7 м

При наявності в одній декларації більше
ніж однієї категорії вантажу
(кореспонденція, посилки, вантажі,
шини/диски тощо) вартість адресного
забору та/або доставки розраховується за
сумарною вагою всіх місць в декларації за
тарифами адресного забору/доставки.
Якщо клієнт має знижку на адресний
забір/доставку певної категорії вантажу,
для її застосування вантаж цієї категорії
має бути оформлений окремою
декларацією, що не містить інших категорій
вантажу.

7

При адресному заборі та доставці в
м. Кривий Ріг вартість послуг
уточнюється у відділенні Одержувача.

8

Перелік населених пунктів, у які
здійснюється доставка негабаритних вантажів.

9

При сумарній вазі відправлення по
декларації до 31 кг кур'єр доставить
його на поверх/знесе з поверху
безкоштовно. Якщо вага відправлення по декларації перевищує 31 кг, у
разі потреби можна замовити послугу
«Підйом на поверх/Спуск з поверху».

Здійснюється за тарифом
відділення—двері + 45 грн
2

При наявності в Одержувача попереднього
запису на здачу відправлення, Відправник
зобов'язаний самостійно записатися та
повідомити представника компанії про
конкретну дату, час та контактну особу
Одержувача під час оформлення відправлення.

Виклик автомобіля

Від 25 грн

Подача автомобіля з очікуванням

50 грн/година

безкоштовно по Україні

0 800 300-911

ТАРИФИ

дійсні з 29 травня 2019

на доставку до дверей
Підйом на поверх
Вага

Вартість

до 31 кг

безкоштовно

до 5 поверху включно

до 31 кг

12 грн/поверх

вище 5 поверху

від 31 до 50

30

від 50 до 100

55

понад 100,

25

за кожні 50 кг

¹ При наданні послуги у будинках
з ліфтом, для відправлень із сумарною
вагою понад 31 кг, оплата здійснюється
за 2 поверхи (перший та останній).

² Якщо фактична вага одного місця
перевищує 30 кг, послуга надається
за попереднім погодженням.
Максимальна фактична вага одного
місця не повинна перевищувати 70 кг,
а його максимальний габарит — 200 см
(більший вантаж видається з борта
автомобіля).

безкоштовно по Україні

0 800 300-911

