CENNÍK CITYEXPRESS
Bratislavská kuriérska služba

0243 412 312

BRATISLAVA
STANDARD
Vyzdvihnutie a doručenie do 120 minút od objednania, dodávka po dohovore s dispečingom.

malá zásielka
2 € + 0,5 €/km

veľká zásielka
3 € + 0,5 €/km

pick-up
5 € + 0,7 €/km

dodávka
10 € + 1,4 €/km

EXPRESS
Vyzdvihnutie a doručenie do 60 minút od objednania. Call back, sms back zadarmo.

malá zásielka

veľká zásielka

STANDARD + 50 %

pick-up

STANDARD + 50 %

STANDARD + 50 %

ECONOMY
Vyzdvihnutie a doručenie zásielky do 240 minút od objednania.
malá zásielka
4€

veľká zásielka
6€

NEXT DAY
Len pre hromadné objednávky nad 5 ks. Objednanie do 12:00 hodín, vyzdvihnutie do 17:00 hodín,
doručenie nasledujúci deň 8:00-17:00 hodín, len pracovné dni.
malá zásielka
3,5 €/ks

veľká zásielka
4,5 €/ks

ROZMERY ZÁSIELOK
malá zásielka

veľká zásielka

50 × 30 × 5 cm
hmotnosť do 3 kg

100 × 50 × 50 cm
hmotnosť do 30 kg

pick-up
150 × 100 × 130 cm
hmotnosť do 500 kg

Doplnkové služby k jednotlivým režimom pozri CENNÍK Cityexpress FLEXI.
Tento cenník je platný od 1. 11. 2016. Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%.

dodávka
240 × 140 × 140 cm
hmotnosť do 1000 kg

CENNÍK CITYEXPRESS FLEXI
Bratislavská kuriérska služba

0243 412 312

BRATISLAVA | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
SPIATOČNÁ PREPRAVA
preprava späť k odosielateľovi | cena podľa zvoleného režimu prepravy

NOČNÁ PREPRAVA
vyzdvihnutie alebo doručenie zásielky medzi 22:00-7:00 hodín | príplatok 100%

VYZDVIHNUTIE / DORUČENIE ZÁSIELKY V PRESNE STANOVENÝ ČAS
čas stanovený zákazníkom, kratšia ako 20 minút | 3 €

DORUČENIE ZÁSIELKY NA ROVNAKÚ ADRESU DO INÉHO PATRA / FIRMY
2 a viac zásielok | 2 €/každá ďalšia zásielka

ZBYTOČNÝ DOJAZD KURIÉROV
základná čiastka podľa veľkosti zásielky

OPAKOVANÉ DORUČENIE
Doručenie v priebehu 120 minút.
malá zásielka

4€

|

veľká zásielka

5€

|

pick-up

8€

|

dodávka

ČAKANIE
prvých 10 minút zadarmo | každá ďalšia minúta 0,3 €

NALOŽENIE, VYLOŽENIE
prvých 10 minút zadarmo | každá ďalšia minúta 0,4 €

ASISTENCIA DRUHÉHO KURIÉRA PRI MANIPULÁCII SO ZÁSIELKOU
5 € + naloženie/vyloženie podľa cenníka

EXKLUZÍVNY KURIÉR
kuriér exkluzívne pre Vaše potreby | 20 €/hodina

MAIL BACK, CALL BACK, SMS BACK
okamžitá informácia o doručenie na e-mail | zadarmo
okamžitá informácia o doručenie na telefón | 0,5 €

SCAN PREPRAVNÉHO LISTU
scan prepravného listu (0–6 mesiacov od prepravy) | 2 €
scan prepravného listu z archívu (6–12 mesiacov od prepravy | 8 €

ZĽAVY
pravidelná preprava | zľava 3 %

mesačný obrat nad 400 € | zľava 5 %
mesačný obrat nad 800 € | zľava 10%

Doplnkové služby PLATBA ZA ZÁSIELKU PRI VYZDVIHNUTIE, INKASNÉ SLUŽBY - DOBIERKA pozri CENNÍK INTERCITY FLEXI.
Tento cenník je platný od 1. 11. 2016. Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%.

17 €

