ЦЕНОРАЗПИС
за междуградски куриерски услуги
валиден от 1 октомври 2021 г.
Цена за доставка

Тегло

без ДДС

с ДДС

до 0.500 кг
до 1.00 кг

5.30 лв.
6.70 лв.

6.36 лв.
8.04 лв.

за всеки следващ кг

+ 0.66 лв./кг

+ 0.79 лв./кг

Отстъпка за Доставка "от/до „адрес на клиента – офис на „Тип – Топ Куриер” - 15 %
Отстъпка за Доставка "от/до офис на „Тип – Топ Куриер” - 30 %
Населените места с офиси на „Тип – Топ Куриер” АД са обозначени с главни букви в „Приложение” 1.
Горепосочените цени са валидни при срок на доставка
СЛЕДВАЩ РАБОТЕН ДЕН – Приложение 1, таблица 1
до 2 /два/ РАБОТНИ ДНИ – Приложение 1, таблица 2
до 3 /три/ РАБОТНИ ДНИ за всички останали населени места - зона ІІ.
Срокът за икономична доставка между населени места от ІІ зона е по предварителна договорка.
Пратки от/за населени места от таблица 2 на Приложение №1 се доставят на следващ работен ден при цена + 10.00 лв. без ДДС.
Населените места от І-ва зона -„Приложение” 1 / неразделна част от настоящия ценоразпис/ са публикувани в сайта на Тип – Топ Куриер АД: courier.bg
"Тип - Топ Куриер" АД начислява такса гориво. Същата бива обявявана в нашия сайт в началото на месеца

НАДБАВКИ ЗА БЪРЗА И ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ОТ/ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗОНА ІІ
Бърза доставка - до 2 работни дни

Доставка между І и ІІ зона

Експресна доставка - на следващ работен ден

Доставка между І и ІІ зона

Доставка между ІI и ІІ зона

цена без ДДС

цена с ДДС

цена без ДДС

Доставка между ІI и ІІ зона
цена с ДДС

цена без ДДС

цена с ДДС

цена без ДДС

цена с ДДС

+ 6.16 лв./бр.

+ 7.39 лв./бр.

+ 12.32 лв./бр.

+ 14.78 лв./бр.

+ 11.00 лв./бр.

+ 13.20 лв./бр.

+ 22.00 лв./бр.

+ 26.40 лв./бр.

НАДБАВКИ ЗА ПРАТКИ НАД 10.00 КГ ЗА ДОСТАВКА ДО ВРАТА – 24.00 ЛВ. С ДДС
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
*** Връщане на подписани документи и стокови разписки
с тегло до 2.00 кг
**** Връщане на подписана 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 за стоки с обявена стойност:
- чупливи стоки
- нечупливи стоки
Такса за магазинаж
Такса за забавяне на куриер над 15 мин.
Отказана заявка при изпратен куриер
Цена за справка за извършена услуга или издване на
дубликат на обратна разписка или товарителница

Цена
без ДДС

Цена
с ДДС

+ 5.00 лв.

+ 6.00 лв.

+ 2.50 лв.

+ 3.00 лв.

+ 3.00 лв.

+ 3.60 лв.

+ 2.50 лв.

+ 3.00 лв.

1.5 %
от стойността,
но не по-малко от 1.20 с ДДС
+ 3.00 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 и по предварителна заявка,
отбелязана върху товарителницата.

****

За клиенти със сключен договор с “Тип – Топ Куриер” АД
връщането на подписан екземпляр от товарителница е
безплатно.

*****

Клиентите със сключен с “Тип – Топ Куриер” АД договор
предплащат стойността на закупуваните тръжни документи
или стоки.

+ 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.

2.50 лв.

3.00 лв.

5.00 лв.

6.00 лв.

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.
„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.

“ТИП – ТОП КУРИЕР” АД ПРЕДЛАГА и:
Доставки в рамките на работния ден София – Пловдив и Пловдив – София. Услугата се предлага при подадена заявка до 11.00 ч. само за нечупливи пратки с тегло до 1.00 кг.
Цена на услугата – 33.60 лв. с ДДС.
Закупуване и доставка на цветя и букети. Услугата се предлага само за населените места с офиси на “Тип – Топ Куриер” АД. Цена за доставка – 28.68 лв. с ДДС.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
♦ 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 10:00 ч. до 18:00 ч. в работни дни.
♦ За пратки приети в петък извършваме доставка и в събота, без надбавка от основната цена, в населените места с офиси на "Тип Топ Куриер" АД
♦ Пратки приети преди национални празници се доставят на следващ работен ден в населените места с офиси на “Тип – Топ Куриер” АД.
♦ Услугата “ДО ПОИСКВАНЕ” се предлага от понеделник до петък само в населените места с офиси на “Тип – Топ Куриер” АД.
♦ Заявки за “БЪРЗИ” и “ЕКСПРЕСНИ” доставки от ІІ-ра зона и Приложение 1, таблица 2 се приемат до 12:00 часа.
♦ Посочените цени включват две посещения на посочения от подателя адрес.
- за населените места с офиси на “Тип – Топ Куриер” АД второ посещение се прави на следващ работен ден на същия адрес. За второ посещение на друг адрес в рамките на
същото населено място клиента заплаща 3.00 лв. с ДДС.
- за населените места без офиси на “Тип – Топ Куриер” АД второ посещение се прави само след предварително уточнение, при срок за доставка до 3 работни дни."
♦ Втори посещения в рамките на същия работен ден се предоставят само за населените места с офиси на “Тип – Топ Куриер” АД при изявено желание от страна на клиента, на цени:
– за адреса посочен на товарителницата - 3.00 лв. с ДДС.
– за нов адрес в същото населено място - по цени на „Бързи градски куриерски услуги в рамките на едно и същото населено място”.
♦ “Тип – Топ Куриер” АД доставя неделими пратки до 30.00 кг.
♦ Срокът за доставка на нестандартни пратки се договаря.
♦ В случаите, когато обемното тегло надвишава реалното, пратките се таксуват по обемно тегло.
Формула за изчисляването обемно тегло:
дължина (см) х височина (см) х ширина (см) : 6000
Закръгля се до цял килограм.
♦ 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 декларирана 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 Комисията за регулиране на съобщенията и са неразделна част от Общите условия на
Оператора.

