Тарифа за услуга Палетни доставки в лева с ДДС

Вид палет

Между офиси в една зона

Между офиси в различни зони

¼ палет

30 лв.

35 лв.

½ палет

40 лв.

45 лв.

европалет

50 лв.

55 лв.

индустриален

65 лв.

70 лв.

Срок за доставка:

до 2 работни дни

Отстъпки при количества в една пратка:
2 до 3 палета е 3%
4 до 6 палета е 6%

Зони в България:

Населени места:

Зона I Запад

Благоевград, Враца,
София

Зона II Север

Зона III
Юг

Варна, Велико Търново, Добрич, Плевен, Русе, Търговище,
Шумен

Бургас,
Пловдив,
Сливен,
Стара
Загора,
Хасково,
Ямбол
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Допълнителни услуги

Описание:

Цена в лева с
ДДС:

1 палет

15 лв. на
адрес

2 до 3 палета

20 лв. на
адрес

4 до 6 палета

25 лв. на
адрес

доставка на следващия работен ден

10 лв.

доставка с фиксиран час

20 лв.

Задържане на куриер

при прием и доставка на палетна пратка от и до адрес на клиент се
изчаква за товаро-разтоварни операции до 15 мин. при 6 палетна
пратка

4.80 лв. за
всеки
следващи 30
мин.

Специализирана техника

осигуряване на техника за извършване на товаро-разтоварни
операции

по
предварително
договаряне

Обратна разписка

документ, който удостоверява приемането на пратката от получател с
ръчно вписани от него имена и поставен негов подпис

3.50 лв.

Обратна разписка – стокова
разписка

документ, който е изготвен и изпратен от подател и удостоверява
приемането на пратката от получател с ръчно вписани от него имена
и негов подпис

4.50 лв.

Обявена стойност

повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност
с лимит 10 000 лв.

0.24% от
обявената
стойност

Вид услуга:

Прием или доставка до адрес в
град с офис на Еконт Транс

Приоритетна доставка

Страница 2 от 5

изплащане в брой

2.40% от
инкасираната
сума

изплащане по банков път

1.20 % от
инкасираната
сума

за палет доставен от Еконт Транс до 7-мия ден

безплатно

Складиране на палет

за палет доставен от Еконт Транс след 7-мия ден или приет за
съхранение

1.60 лв. за
палет на ден

Прием на палет за складиране

приемане на палет за складиране чрез Складова разписка

4.80 лв.

Предаване на палет за
складиране

предаване на палет за складиране чрез Складова разписка

4.80 лв.

с размери 120 / 80

8.40 лв.

с размери 60 / 80

5.60 лв.

с размери 120 / 80

18 лв. за палет

с размери 60 / 80

12 лв. за палет

Наложен платеж

Наем на палет

Закупуване на палет
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Допълнителни условия

1. Услугата Палетни доставки се предлага само за палетизирани пратки, с размери на палет не по-големи от д:120 см, ш:100 см, в:180 см, с общо
тегло на палет до 1000 кг. и до 6 палета в една пратка.
2. Описание на типовете палети:

Вид

Дължина

Ширина

Височина

Тегло

¼ палет

до 60 см

до 80 см

до 90 см

до 200 кг

½ палет

до 120 см

до 80 см

до 90 см

до 400 кг

евро палет

до 120 см

до 80 см

до 180 см

до 750 кг

индустриален

до 120 см

до 100 см

до 180 см

до 1000 кг

Над 1000 кг и/или размери д:120 см, ш:100 см, в:180 см на основата и/или над 6 палета в една пратка – договаря се допълнително при възможност за изпълнение.

3. При прием и доставка на пратка (до 6 палета) от и до адрес на клиент се изчаква до 15 мин. за подготовка на палетната пратка и/или товароразтоварни операции. При задържане на куриера след този срок се добавя такса Задържане на куриер за всеки следващи 30 мин. За по-големи
палетни пратки този престой се договаря допълнително.
4. Палети се приемат и доставят от и до приземен етаж на сградата, в която е адресът на подател или получател. Такива пратки трябва да бъдат
подготвени от подателя за механизирана обработка или поставени на нает или закупен палет. Подателят и получателят трябва да разполагат с
подемна техника за товарене и разтоварване, освен ако не е заплатена такса за доставка със специализиран камион на куриера до адреса, който
трябва да не е в забранена за достъп на автомобили над 3.5 т зона.
5. За всички палети, приети в четвъртък или петък с допълнителна услуга Доставка на следващ ден, с желание за доставки до адрес в съботен ден
задължително се добавя допълнителна услуга Приоритетна доставка, със стандартен приоритетен час на доставка до 13 часа или по-ранен час,
според желанието на клиента.
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6. Складиране - това е услуга предлагана от Еконт Транс за прием, складиране и предаване на палети от клиенти. Предаване може да бъде
изпълнено съгласно указания на собственика на палета - към негов служител или негов контрагент. Към тази услуга може да се добавят и
допълнителни услуги посочени в тарифата.
7. Обратна разписка и Обратна-стокова разписка се доставят с документална куриерска пратка на Еконт Експрес ООД.
8. Наложен платеж:
пратките се предават само след като получателят е заплатил посочената сума, освен ако не е попълнено разпореждане от подател в
товарителницата, което гласи: "Разрешавам пратката да се прегледа от получателя и да плати наложения платеж, само ако приеме стоката
ми.";
ако стоката бъде отказана от получател, Еконт Транс уведомява подателя, който следва да даде Разпореждане за промяна в условията на
доставка на пратката;
при попълнено Разпореждане за връщане на отказана от получател пратка, стойността на услугата Наложен платеж отпада от дължимата
палетна услуга;
наложеният платеж се изплаща на подател в брой на следващия работен ден, без събота, неделя и празнични дни, на адреса на изпращане
на пратката, освен ако не е сключено допълнително Споразумение, в което да е договорено друго;
сумите по Наложен платеж могат да бъдат изплащани по банков път, след подписване на Споразумение.
9. Крайната цена се формира от сумите на основната услуга, на допълнителната услуга и такса Гориво.
10. Актуална такса Гориво за месеца може да намерите на интернет старицата www.econt.com.:
при цена на дизеловото гориво до 2.20 лв. на литър - такса Гориво е 0%;
при цена на дизеловото гориво над 2.20 лв. на литър - такса Гориво е +1% за всеки 0.10 лв. на литър увеличение;
такса Гориво се определя веднъж месечно, на 1-во число на месеца, на база официално обявената от Петрол АД цена на горива на дребно
за последния ден на предходния месец. Тя е валидна за целия месец.
11. При регулярност, количества, срокове и условия за доставка различни от посочените в тарифата се договарят допълнително и индивидуално с
всеки клиент.

Страница 5 от 5

