Додаток №2
до наказу №24-03-21-02 від 24.03.2021

ТАРИФ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Найменування послуги

Вартість
послуги, грн.

Використання одного піддону Виконавця для перевезення вантажу з поверненням піддону Виконавцю
після видачі вантажу
Повернення одного піддону Замовнику
Повернення одного комплекту документів Замовнику
Контроль поштучної передачі
(послуга передбачає контроль процесу розпакування та передачу згідно з видатковою накладною кожної одиниці вкладення
вантажу Одержувачу)
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55
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Пакування:
Пакування скотчем з логотипом (1 метр)
Пакування в стрейч – плівку (1 метр)
Пакування в стрейч – плівку чорну (1 метр)
Стрічка п/п 16 х 0,8мм (1 м.)
Палетування з використанням піддону
Дерев’яне обрешетування 1м3 вантажу (розрахунок вартості пакування здійснюється для об’єму вантажу кратному 0,5м 3 )
Пакування в плівку повітряно-бульбашкову (1м2)
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9,00

Найменування пакувального матеріалу:
Коробка картонна велика з логотипом тришарова (69,2 см × 50,2 см × 44,1 см = 0,153м3)

45,00

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 см = 0,02 м3)
Коробка картонна маленька "2 кг" з логотипом (32 см ×23 см × 9,5 см = 0,007 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 × 67 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)
Стрейч - плівка [біла/прозора] (рулон) (17 мкм × 50 см × 280 м)
Стрейч - плівка [біла/прозора] (рулон) (20 мкм × 50 см × 250 м)
Гофролист (120см × 80см)
Конверт з повітряною подушкою «AP13»(зовнішній розмір:17см×22,5см×5см; внутрішній розмір: 15см×21,5см)
Конверт з повітряною подушкою «AP15»(зовнішній розмір: 24см×27,5см×5см; внутрішній розмір: 22см×26,5см)
Конверт з повітряною подушкою «AP17»(зовнішній розмір: 25см×35см×5см; внутрішній розмір: 23см×34см)
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 вартість послуги вказана за використання однієї одиниці пакувального матеріалу.
 * вартість сейф-пакет включено у вартість послуги.
Примітки:
Тарифи вказані з урахуванням ПДВ.
Відправник (Замовник) відповідає за своєчасне повідомлення Одержувача про факт відправляння вантажу, номер Вантажної Декларації, вартіст ь перевезення, терміни та
умови перевезення, вартість та умови зберігання вантажу. Повна відповідальність за невиконання цієї умови та за несплату вартості перевезення покладається на
Відправника (Замовника).

Генеральний директор
ТзОВ «АВТОЛЮКС ГЛОБАЛ ПОСТ»

Сербан А.П.
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