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1.

Doručenie zásielok kuriérom na adresu (home delivery)

Ceny pre doručenie zásielok kuriérom na adresu platia za podmienky, že ste registrovaní na našej web stránke a využívate našu
Zákaznícku aplikáciu. Služba je určená pre internetové obchody a firemných zákazníkov.

1.1. Parametre zásielok
Pre doručovanie zásielok kuriérom na adresu platia parametre uvedené nižšie:
Parametre zásielky

kg/cm

Maximálna hmotnosť zásielky

10 kg

Minimálne rozmery zásielky

10 × 7 × 1 cm

Maximálny rozmer jednej strany zásielky

70 cm

Maximálny súčet všetkých troch strán zásielky

120 cm

Doručovanie zásielok s hmotnosťou nad 10 kg a väčších rozmerov zabezpečujeme len na základe vopred dohodnutých podmienok,
v závislosti od objemov podaja. Pre získanie podrobností kontaktujte obchodné oddelenie sales@packeta.sk.

1.2. Ceny zásielok a služieb
K základným cenám pre doručovanie zásielok kuriérom na adresu sa pripočítavajú ceny zvolených služieb.

Slovensko: SK Packeta Home HD
Lehota dopravy: D+1
Doručenie na adresu

Cena bez DPH

Cena bez DPH

Cena bez DPH

(cena doručenia za zásielku)

(podaj u kuriéra*)

(podaj na depe**)

(podaj na Z-POINTE***)

Zásielky do hmotnosti 1 kg

5,89 €

3,59 €

3,99 €

Zásielky do hmotnosti 2 kg

6,39 €

4,09 €

4,49 €

Zásielky do hmotnosti 5 kg

6,99 €

4,69 €

5,09 €

Zásielky do hmotnosti 10 kg

8,19 €

5,89 €

6,29 €

Dobierka

Maximálna
Maximálna
výška dobierky výška poistenia

700 EUR

700 EUR

Cena bez DPH

(do max. výšky dobierky s DPH)

700 EUR

1,00 €

Poistenie

Cena bez DPH

(do max. výšky poistenia s DPH)

700 EUR

0,00 €

Úhrada dobierky platobnou kartou

v % z hodnoty dobierky s DPH

Uplatňuje sa voči odosielateľovi v prípade,
ak príjemca zásielky uhradí dobierkovú sumu
platobnou kartou

1,4 %

Sezónny príplatok

Cena bez DPH

Cena za zásielku - uplatňuje sa v období od
01.11. do 31.12.

0,50 €
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Rizikový príplatok

Cena bez DPH

Cena za zásielku - príplatok za prácu v
extrémnych
podmienkach,
v
čase
núdzového stavu, mimoriadnej situácie, či
obdobných
stavoch
a
situáciách
vyhlásených na území SR ako aj v čase
pretrvávajúcich negatívnych hospodárskych
dôsledkov.

1,20 €

Príplatok za nadrozmerný alebo ťažký
balík

Cena bez DPH

Za každý balík, ktorého najdlhšia strana
alebo skutočná hmotnosť presahuje
maximálne stanovené/dohodnuté
parametre, bude účtovaný k cene prepravy
manipulačný príplatok.

4,00 €

Mýtny príplatok

Cena bez DPH

Cena za každý aj začatý kilogram hmotnosti
zásielky

0,015 €

Palivový príplatok - cena nafty
v EUR/Liter

v % z ceny doručenia zásielky bez DPH

0,000 EUR - 1,000 EUR

0%

1,001 EUR - 1,100 EUR

1%

1,101 EUR - 1,200 EUR

2%

1,201 EUR - 1,300 EUR

3%

1,301 EUR - 1,400 EUR

4%

1,401 EUR - 1,500 EUR

5%
+1% za každých 0,100 EUR

nad 1,500 EUR

Palivový príplatok je počítaný zo základnej ceny prepravy bez DPH. Východisková cena nafty, na základe ktorej sa určuje percento pre výpočet
palivového príplatku, je stanovená podľa priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvé dva ucelené týždne
v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac. Podrobnejšie informácie na našej web stránke.
*Možnosť objednania kuriéra pre zásielky od 1ks, **Možnosť podať zásielky na všetkých depách spoločnosti ReMax Courier Service, spol. s.r.o,
***Z-POINT = Výdajné miesto Packety
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