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Тарифи на послуги
(вступають в дію з 01.08.2018)

ТАРИФ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

СУМА СКЛАДОВИХ:

Умови застосування







Експедиційний
збір
Відсоток від
оголошеної
цінності

Збір за вагу та
об’єм

„ Цінний ”

„ Шини та диски ”

„ Палети ”

„ Тарифна вага ”

вантаж, що має
особливу
цінність для
Відправника та
упакований в
фірмовий
номерний сейфпакет, наданий
Виконавцем

вага шини = < 50 кг;
вага диска = < 20 кг;
шина окремо від
диску; диск не в
упаковці

вага палети - до 1000 кг,
висота палети - до 1,8м,
площа основи палети до 1,5м2

За неможливості застосування
тарифів „ Цінний ”, „ Шини та
диски ”, „Палети”

19 грн.

19 грн.

19 грн.

19 грн.

2 %, але
не менш - 4 грн.

0,5 %, але
не менш - 4 грн.

0,5 %, але
не менш - 4 грн.

0,5 %, але не менш - 4 грн.

1 грн.

Тарифна вага, помножена на
ціну перевезення 1 кг тарифної
ваги вантажу з пункту
відправляння до пункту
прибуття (додається), але не
менш - 1 грн.

Залежить від
параметрів ваги та
об'єму палети
(додається), грн.

Залежить від
радіусу шини або
диску (додається), грн.

вартість послуги „зворотна доставка” розраховується відповідно до тарифу „Цінний”;
тарифна вага [кг] - розрахункова величина, що дорівнює більшому із значень: фактичній або об’ємній вазі;
фактична вага [кг] - вага, що визначається шляхом зважування вантажу на вагах;
об’ємна вага [кг] - розрахункова величина, що дорівнює об’єму вантажу у метрах кубічних, помноженому на 250 кг/м3;
ціни на перевезення палети та 1кг тарифної ваги вантажу між замовленими пунктами відправляння та прибуття визначаються
згідно додатку «Довідник цін на перевезення 1 кг тарифної ваги вантажу з пункту відправляння до пункту прибуття».

ЦІНА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШИН ТА ДИСКІВ
Легкові

Вантажні

Радіус шини або диску, дюймів

13

14

15

16

17

18-19

20-21

17,5

19,5

20

22,5

Ціна перевезення, грн.

32

35

37

40

47

52

70

100

160

205

235

ТАРИФ НА ЗБЕРІГАННЯ ВАНТАЖУ
Доба зберігання

Вартість зберігання

1–7
8 – 14

10% - від вартості перевезення за кожну добу зберігання

15 – 60

3% - від вартості перевезення вантажу за кожну добу зберігання

 максимальна вартість зберігання вантажу, окрім вантажу, що переміщується відповідно до тарифу „Цінний”, та вантажу,
при відправленні якого замовлена послуга „зворотна доставка”, дорівнює 100% вартості перевезення. Для вантажу, що
переміщується відповідно до тарифу „Цінний”, та вантажу, при відправленні якого замовлена послуга „зворотна доставка” максимальна вартість зберігання дорівнює 50% від суми оголошеної цінності цього вантажу;
 якщо термін зберігання перевищує 15 діб, додатково сплачується вартість перевезення з пункту прибуття до місця
зберігання та з місця зберігання до замовленого пункту прибуття за умови виконання цих перевезень;
 компанія не несе відповідальність за зберігання вантажу протягом більш ніж 60 діб.

ТАРИФ НА АДРЕСНІ ДОСТАВКУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАНТАЖУ
Тарифна вага, кг









Вартість послуги спуску або
підйому, грн./поверх
15
35
60

Вартість послуги адресної доставки або забирання
вантажу в межах населеного пункту прибуття, грн.
25
45
55
100

до 5
від 5 до 25
від 25 до 125
від 125 до 500
за кожні 100
10
8
понад 500
вартість послуги спуску або підйому дійсна за умови, якщо тарифна вага одного неподільного місця не перевищує 35 кг;
якщо тарифна вага одного неподільного місця перевищує 35 кг, то додатково до вартості спуску або підйому, що
визначена за вищенаведеним тарифом для цих послуг, додається 50% цієї вартості;
вартість підйому/спуску за допомогою ліфта розраховується як підйом/спуск на два поверхи (за перший та останній
поверхи);
при доставці/забиранні вантажу до/з супермаркетів, заводів, комбінатів та інших підприємств з пропускним режимом додатково стягується 50 грн. за кожну доставку/забирання;
якщо з вини Одержувача/Відправника відбулась наднормативна стоянка транспорту Виконавця, Одержувач/Відправник
(відповідно) сплачує наднормативний простій транспорту з розрахунку 150 грн./год.;
наднормативною стоянкою транспорту Виконавця вважається стоянка транспорту, що перевищує 30 хвилин та не
пов’язана з проведенням розвантажувальних/завантажувальних робіт за адресою доставки/забирання вантажу;
вартість послуги адресної доставки за межі населеного пункту складає: 100 грн. + 10 грн./км - від складу Виконавця у пункті
прибуття до замовленої адреси та 10 грн./км у зворотному напрямку (до складу Виконавця у пункті прибуття) .

ТАРИФ НА ПЕРЕАДРЕСУВАННЯ ВАНТАЖУ
Найменування послуги
Зміна або додання Одержувача та/або додаткових відомостей (замовлені одночасно для
вантажу, оформленого до перевезення за однією ТТН)

Вартість послуги, грн.
10
вартість перевезення з пункту
переадресування до пункту прибуття

Зміна пункту прибуття вантажу

ТАРИФ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Найменування послуги

Вартість послуги, грн.

Використання одного піддону Виконавця для перевезення вантажу з поверненням піддону
виконавцю після видачі вантажу

25

Повернення одного піддону Замовнику
Повернення одного комплекту документів Замовнику

50
35

ТАРИФ НА ПАКУВАННЯ
Вартість послуги, грн.

Найменування пакувального матеріалу
3

Коробка картонна велика з логотипом тришарова (65,5 см × 54 см × 44,6 см = 0,158м )
Коробка картонна середня з логотипом (58 см × 37,5 см × 29 см = 0,063м3)
Коробка картонна маленька з логотипом (37,5 см × 24 см × 22,3 см = 0,02 м3)
Фірмовий номерний сейф-пакет формату А4 (29,5 см × 40 см)
Фірмовий номерний сейф-пакет формату „ЄВРО” (13 см × 24 см)
Мішок великий з логотипом (115 см × 70 см) + пластикова номерна пломба
Мішок середній з логотипом (100 см × 60 см) + пластикова номерна пломба
Мішок маленький з логотипом (70 см × 50 см) + пластикова номерна пломба
Скотч з логотипом (рулон)
Пакування скотчем з логотипом (1 метр)
Кульок з логотипом [тип «майка] (44 см × 68 см)
Стрейч - плівка [біла/прозора] (рулон) (20 мкм × 50 см × 250 м)
Пакування в стрейч - плівку (1 метр)
Піддон
Дерев’яне обрешетування 1м3 вантажу (розрахунок вартості пакування здійснюється для об’єму
вантажу кратному 0,5м3 )
Пакування стрічкою поліпропіленовою (1 метр)
Пакування в плівку повітряно-бульбашкову (1м2)
 вартість послуги вказана за використання однієї одиниці пакувального матеріалу.

43,00
17,00
11,00
6,00
2,00
15,00
12,00
10,00
38,00
0,60
3,00
224,00
0,90
60,00
180,00
1,00
8,00

Примітки:
Тарифи вказані з урахуванням ПДВ.
Відправник (Замовник) відповідає за своєчасне повідомлення Одержувача про факт відправляння вантажу, номер ТТН, вартість
перевезення, строки та умови перевезення, вартість та умови зберігання вантажу. Повна відповідальність за невиконання цієї умови
та за несплату вартості перевезення покладається на Відправника (Замовника).
2

