Cenová ponuka pre
ANDOR s r.o.

Vnútroštátna preprava - SR
(Slovensko)
DPD CLASSIC

Cena

DPD HOME

Cena

do 3.00 kg

3.30 €

do 3.00 kg

3.70 €

do 5.00 kg

3.50 €

do 5.00 kg

3.90 €

do 10.00 kg

3.80 €

do 10.00 kg

4.30 €

do 20.00 kg

4.30 €

do 20.00 kg

4.80 €

do 30.00 kg

4.90 €

do 30.00 kg

5.45 €

do 50.00 kg

6.60 €

do 50.00 kg

7.20 €

Dobierka

Cena

do 170.00 €

1.00 €

Odberné miesto
Pickup

Cena

do 340.00 €

1.10 €

do 3.00 kg

3.05 €

do 680.00 €

1.30 €

do 5.00 kg

3.25 €

do 1660.00 €

3.00 €

do 10.00 kg

3.55 €

do 20.00 kg

4.05 €

do 3320.00 €

4.50 €

do 6640.00 €

6.50 €
Expresné služby

Doplnkové služby

príplatok k DPD CLASSIC, resp. DPD HOME

príplatok k DPD CLASSIC, resp. DPD HOME

DPD 18:00

25%

Vyžiadaná preprava

DPD 10:00

3,30 €

Sobotňajšie doručenie

3,30 €

DPD 12:00

1,65 €

Platba cez VIAMO

0,25 € / platba

25%

Ceny sú uvedené bez DPH, palivového a mýtneho poplatku. Aktuálnu výšku poplatkov nájdete na stránke www.dpd.com.
Minimálny mesačný priemerný počet balíkov, ktorý zverí príkazca na prepravu zasielateľovi je 10 ks pre doručovanie v rámci Slovenska.
Mesačný priemer sa vypočítava z 3 po sebe idúcich mesiacov.

Odberné miesto Pickup
Využite cenovo výhodné a bezpečné riešenie doručenia zásielky vašim zákazníkom. Poskytnite im možnosť vyzdvihnúť si zásielku
osobne v odbernom mieste Pickup v čase, ktorý vyhovuje im bez toho, aby sa museli viazať na príchod kuriéra.
Prečo využiť Odberné miesto Pickup:
●
●
●
●
●

špeciálny zvýhodnený cenník
ďalšia praktická možnosť prevzatia zásielky
SMS alebo mail zaslaný príjemcovi pri vyzdvihnutí zásielky s možnosťou ovplyvniť miesto a čas doručenia
SMS alebo mail zaslaný príjemcovi po doručení zásielky do Odberného miesta Pickup
Poistenie vnútroštátnych zásielok až do 2500 € v cene

V prípade, ak príjemca uhradí dobierkovú čiastku prostredníctvom platobnej karty, DPD preúčtuje bankový transakčný poplatok vo

výške 0,9% z dobierkovej čiastky odosielateľovi v najbližšom fakturačnom období.
ĎALŠIE SLUŽBY
●
●
●

●

Možnosť platby aj cez VIAMO
SW na tlač štítkov. DPD dodá v prípade požiadavky SW na tlač prepravných štítkov.
Oznámenie o doručení/nedoručení. Na požiadanie DPD poskytne pravidelný ranný report nedoručených zásielok aj s dôvodmi
nedoručenia vo vopred dohodnutej forme.
Ostatné. Ostatné reporty, prípadne iné požiadavky podľa dohody a dostupnosti.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
●
●

Fakturácia. Fakturačné obdobie zásielok prebieha v mesačnom intervale, vždy k poslednému dňu v mesiaci. Splatnosť faktúr je 14dní.
Platnosť ponuky. Ceny platia pri množstvách deklarovaných Vašou spoločnosťou v rámci SR.

Uvedená cenová ponuka zahŕňa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

štandardné doručovanie do 1 pracovného dňa v rámci Slovenska
cena je určená len podľa váhy balíka, nie podľa vzdialenosti
na základe dohody vyzdvihovanie na Vami požadovanom mieste a v požadovanom čase
3 bezplatné pokusy o doručenie
bezplatné spätné doručenie na adresu odoslania v prípade neúspešného doručenia
sledovanie balíkov na našej webovej stránke
software na tlač štitkov
v prípade potreby je v cene zahrnutý obalový material (flyer 35x45, resp. 45x55 cm), manipulačné nálepky KREHKÉ a NEKLOPIŤ
poistenie každého balíka do 2500€ v rámci vnútroštátnej prepravy, 520€ pri medzinárodnej preprave
jedinečná služba DPD HOME pre doručenia na súkromné osoby
platby za dobierku platobnou kartou kuriérovi cez POS terminál
možnosť využitia širokého portfólia ďalších doplnkových služieb a produktov (expresné služby, sobotné doručenie, výmenný balík...)

Prehľad výhod DPD HOME - služby pred doručením:
●

●

Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom
doručenia a výškou dobierky.
Príjemca má možnosť zmeniť deň doručenia zásielky odpoveďou na interaktívnu sms.

Maximálne rozmery 1 balíka pri preprave:
●
●
●

Hmotnosť max. 50 kg, 31,5kg do zahraničia
Najdlhšia strana max. 175 cm
Obvodová dĺžka max. 300 cm (dvojnásobok súčtu kratších strán + najdlhšia strana)

V prípade záujmu o uzatvorenie Zasielateľskej zmluvy Vás prosím o zaslanie nasledovných podkladov:
●
●
●
●

Výpis z OR
Daňové kartičky
Presná adresa vyzdvihovania
Číslo bankového účtu

