ЦЕНОРАЗПИС
за приемане и доставка на пратки
в рамките на едно и също населено място
валиден от 1 октомври 2021 г.
БЪРЗИ ГРАДСКИ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
Изпълняват се на територията на населените места с офиси на “Тип – Топ Куриер” АД
На територията на гр. София – в рамките на “Околовръстен път”
Тип – Топ

Тип – Топ

Тип - Топ

Тип – Топ

VIP
до 1 ч. и 30 мин.

Стандарт
до 2 ч. и 30 мин.

Нормал
до 3 ч. и 30 мин.

Икономичен
до 6 ч.

от момента на
заявяване

от момента на
заявяване

от момента на
заявяване

от момента на
заявяване

Тегло на пратката

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

до 1.00 кг

13.53 лв.

16.24 лв.

10.45 лв.

12.54 лв.

8.25 лв.

9.90 лв.

7.15 лв.

8.58 лв.

от 1.00 кг до 5.00 кг

16.34 лв.

19.60 лв.

13.20 лв.

15.84 лв.

9.79 лв.

11.75 лв.

8.69 лв.

10.43 лв.

от 5.00 кг до 10.00 кг

19.09 лв.

22.90 лв.

16.89 лв.

20.26 лв.

11.55 лв.

13.86 лв. 10.45 лв.

12.54 лв.

Доставка извън рамките на “Околовръстен път” на територията на гр. София и близки
населени места, като Костинброд, Кремиковци, Банкя
Срок на доставка
пратки с тегло до 10.00 кг

до 4.5 часа
без ДДС

с ДДС

18.15 лв.

21.78 лв.

Надбавки за пратки над 10.00 кг /до вход/
тегло

без ДДС

с ДДС

10.00 кг до 30.00 кг неделими / делими пратки

+ 5.00 лв.

+ 6.00 лв.

30.00 кг до 50.00 кг делими пратки

+ 10.00 лв.

+ 12.00 лв.

50.00 кг – до 100 кг делими пратки

+ 15.00 лв.

+ 18.00 лв.

30.00 кг до 70.00 кг неделими пратки

+ 25.00 лв.

+ 30.00 лв.

Доставка до “врата” на клиента

+ 20.00 лв.

+ 24.00 лв.

Доставки се извършват от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работни дни.
Посочените цени включват - доставка на адреса на получетеля – лично или на лице от адреса,
едно посещение.
При отсъствие на получател заявителя бива уведомяван своевременно. Втори посещения
и/или пренасочване на адрес се калкулират като нова поръчка.

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА СЛЕДВАЩ РАБОТЕН ДЕН

Тегло на пратката

В рамките на следващ
работен ден

Три и повече работни дни

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

до 1.00 кг

4.00 лв.

4.80 лв.

3.40 лв.

4.08 лв.

до 2.00 кг

5.30 лв.

6.36 лв.

4.55 лв.

5.46 лв.

до 5.00 кг

8.90 лв.

10.68 лв.

7.90 лв.

9.48 лв.

до 10.00 кг

10.50 лв.

12.60 лв.

9.50 лв.

11.40 лв.

Надбавки за пратки над 10.00 кг /до вход/
тегло

без ДДС

с ДДС

10.00 кг до 30.00 кг неделими / делими пратки

+ 5.00 лв.

+ 6.00 лв.

30.00 кг до 50.00 кг делими пратки

+ 10.00 лв.

+ 12.00 лв.

50.00 кг – до 100 кг делими пратки

+ 15.00 лв.

+ 18.00 лв.

30.00 кг до 70.00 кг неделими пратки

+ 25.00 лв.

+ 30.00 лв.

Доставка до “врата” на клиента

+ 20.00 лв.

+ 24.00 лв.

При подаване на пратка в офис на ”Тип – Топ Куриер” Клиентът получава 15% отстъпка от цената за тегло.
При получаване на пратка в офис на ”Тип – Топ Куриер” Клиентът получава 15% отстъпка от цената за тегло.

За събиране на пратки от адрес на подателя е необходимо да се заяви куриер поне 2 часа
предварително.
При подадена заявка между 15:30 ч. – 17:00 ч. клиента заплаща допълнително и куриерска услуга за
събиране от адрес – 9.90 с ДДС.
Доставки и събиране на пратки се извършват от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работни дни.
Посочените цени включват едно посещение на адреса на получателя при следните режими:
1. Доставка на адреса на получателя - лично или на лице на адреса. За компактни пратки - при
предварително съгласуване с подателя се допуска пускане в пощенската кутия на адресата, където е
възможно.
2. Доставка на адреса на получателя – лично или на лице от адреса. Втори посещения на следващ
ден се правят след потвърждение. Таксуват се на стойността на първото.
За доставка на групови пратки /писма, фактури, награди, подаръци/, разпространение на рекламни
материали и др. “Тип – Топ Куриер” АД предлага на своите клиенти преференциални цени.
За да Ви предоставим възможно най-добрата оферта за Вас, моля изпратете конкретно запитване
чрез нашия сайт: https://courier.bg/bg/users/askforoffer
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Вид на услугата
* Събиране или доставка на пратки по заявка с
фиксиран час за предаване или получаване на
пратка
** Събиране или доставка на пратки по заявка с
фиксиран часови интервал
Доставка извън работно време /по искане на
клиента/
Надбавка за пратка на същия адрес, но с
различно местоположение
Пратки, заявени с връщане към подателя в същия
работен ден /важи само за експресните доставки,
изпълнени в рамките на работния ден/
*** Връщане на подписани документи и стокови
разписки с тегло до 2.00 кг на следващ работен
ден
**** Връщане на подписана обратна разписка или
товарителница – по изрична заявка на клиента
Такса за наложен платеж (максимална стойност
5000.00 лв.) или покупка на стоки (максимална
стойност 500.00 лв.)
***** Такса за закупуване на тръжни документи или
стоки
Такса обявена стойност за:
- чупливи стоки
- нечупливи стоки
Такса за магазинаж
Такса за забавяне на куриер над 15 мин.

Цена
без ДДС

Цена
с ДДС

0.30 лв.

0.36 лв.

Услугата “Доставка с фиксиран час” се
предлага само за населените места с офиси на
“Тип – Топ Куриер” АД. Допустимо отклонение
при доставка +/-15 мин. Фиксираният час може
да бъде не по-рано от 10.00 ч. и не по-късно от
17.30 ч.
**
Услугата “Доставка с фиксиран часови
интервал” се предлага само за населените
места с офиси на “Тип – Топ Куриер” АД.
Същият не може да бъде по-кратък от 2
астрономически часа.
***
Цената е валидна при предаване на обратните
документи в момента на доставка на
пратката,
по
предварителна
заявка,
отбелязана върху товарителницата.
**** За клиенти със сключен договор с “Тип – Топ
Куриер” АД връщането на подписан екземпляр
от обратна разписка или товарителница е
безплатно.
***** Клиентите със сключен с “Тип – Топ Куриер” АД
договор предплащат стойността на
закупуваните тръжни документи или стоки.
***** Клиенти, които нямат сключен договор с “Тип
– Топ Куриер” АД задължително предплащат и
стойността на услугата.
При промяна в условията на наложен платеж,
задължително се попълва и подписва формуляр
“Разпореждане за промяна в условията на наложен
платеж” от подателя/заявитела/ на пратката.
Услугата „обявена стойност“ съответства на
действителната стойност на съдържанието на
пратката и подлежи на доказване с документи,
които се предоставят от Потребителя.

0.15 лв.
0.30 лв.
0.30 лв.
0.07 лв.

0.18 лв.
0.36 лв.
0.36 лв.
0.084 лв.

„Обявената стойност“ не е обвързана с
изискването за предоставяне на услугата
„наложен платеж“. Стойностите за „наложен
платеж“ и за „обявена стойност“ могат да бъдат
различни.

Цена
без ДДС

Цена
с ДДС

+ 5.00 лв.

+ 6.00 лв.

+ 2.50 лв.

+ 3.00 лв.
+ 30 %

+ 2.00 лв.

+ 2.40 лв.
+ 100 %

+ 3.00 лв.

+ 3.60 лв.

+ 2.50 лв.

+ 3.00лв.

1.5 % от стойността,
но не по-малко от 1.20 с ДДС.
+ 3.00 лв.

+ 3.60 лв.
1.0 %
0.3 %

по договаряне
+ 2.50 лв.

+ 3.00 лв.

за всеки
следващи 15 мин.

за всеки
следващи 15 мин.

Отказана заявка при изпратен куриер

2.50 лв.

3.00 лв.

Цена за справка за извършена услуга или издване на
дубликат на обратна разписка или товарителница

5.00 лв.

6.00 лв.

Окомплектоване и адресиране
1. Издирване или сверяване на адрес
2. Окомплектоване:
2.1. на единични елементи в пратки
2.2. на различни елементи в пратки
2.3. в зависимост от адресата
3. Изработване на етикети

*

"Тип - Топ Куриер" АД начислява такса гориво. Същата бива обявявана в нашия сайт в началото на
месеца.
При отказ на получателя да заплати стойността на куриерската услуга (когато тя е за негова сметка)
и/или наложения платеж, посочен от подателя, както и в случаите на отказ на пратка, същата се връща на
подателя, като той заплаща куриерските услуги в двете посоки. “Тип – Топ Куриер” АД задържа пратката до
изплащане на дължимите суми.
“Тип – Топ Куриер” АД дължи обезщетение при основателна и своевременно подадена писмена
рекламация за загубена пратка без „обявена стойност“, пратка с повредено съдържание или погрешно
предадена пратка в размер на 15.00 (петнадесет) лв., както и възстановяване на стойността на
куриерската услуга, само в случаите, когато е предадена от подателя в обезопасена и удобна за
транспортиране опаковка, съобразена с вида на пратката!
Актуалните ценови листи на „Тип – Топ Куриер“ АД са изпратени за сведение на Комисия за регулиране
на съобщенията и са неразделна част от Общите условия на Оператора.
По желание на клиента предоставяме полиетиленови пликове за опаковането на Вашите пратки.
Можете да изпратите пратката си във Ваш плик или такъв да Ви бъде предоставен при поискване.
ОПАКОВКИ:
Вид

Размери

Цена без ДДС

Цена с ДДС

сив PVC плик

размер 280 х 350 мм

0.15 лв.

0.18 лв.

сив PVC плик

размер 350 х 480 мм

0.15 лв.

0.18 лв.

сив PVC плик

размер 450 х 550 мм

0.15 лв.

0.18 лв.

0.05 лв.

0.06 лв.

Джоб за товарителница

