ЦЕНОРАЗПИС
за международни куриерски услуги
България - Румъния
валиден от 1 март 2015 г.
За пратки с тегло над 20 кг, както и за пратки за населени
места на територията на Румъния, непосочени в
Приложение №1, Таблица 3
Моля, обърнете се за допълнителна информация към
нас на телефони: 02 / 936 99 99, 02 / 810 88 58

ДОСТАВКА ОТ / ДО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ва
І ЗОНА НА РБЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
цена

Тегло
до 0.250 кг
до 0.500 кг
до 1.00 кг
за всеки следващ кг над 1 кг
СРОК НА ДОСТАВКА:

ІІ

без ДДС
8.00 лв.
10.00 лв.
12.00 лв.
+ 1.00 лв.

или 0893 434 394
Всяко забавяне на куриер над 15 мин. на адрес на подателя
на територията на РБългария, при предаване на пратка за
доставка, се таксува по 3.00 лв. с ДДС.
При подадена заявка за взимане на пратка от адрес,
находящ се на територията на РБългария и съответен отказ
заявителя дължи такса в размер на 3.00 лв. с ДДС.

с ДДС
9.60 лв.
12.00 лв.
14.40 лв.
+ 1.20 лв.

2 РАБОТНИ ДНИ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ТАБЛИЦА 1
3 РАБОТНИ ДНИ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ТАБЛИЦА 2*
1 РАБОТЕН ДЕН ОТ/ЗА РУСЕ - РУМЪНИЯ

ДОСТАВКА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ЗОНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ ДО НАСЕЛЕНИ
МЕСТА ОТ І-ВА ЗОНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ

РА

Тегло
до 0.250 кг
до 0.500 кг
до 1.00 кг
за всеки следващ кг над 1 кг

Леки пакети с голям обем се таксуват по обемното си
тегло, ако то надвишава физическото тегло.
Обемното тегло показва съотношението на
(мястото, което заема) и теглото на всеки пакет.

цена
без ДДС
8.00 лв.
10.00 лв.
12.00 лв.
+ 1.00 лв.

При невъзможност /поради отсъствие на получател/ за
предаване на пратката и непотърсени в 7-дневен срок
пратки, изпращачът дължи на „Тип – Топ Куриер” АД
такса в размер на 25% от стойността на услугата за всеки
ден на забавата.
Връщането на непредадена, не по вина на куриера, пратка е
за сметка на изпращача.

с ДДС
9.60 лв.
12.00 лв.
14.40 лв.
+ 1.20 лв.

обема

Формула за изчисляването на обемни международни пратки
дължина (см) х височина (см) х ширина (см) : 6000
•

В случаите, когато обемното тегло надвишава реалното,
пратките се таксуват по обемно тегло.

•

При подготовката на Вашите пратки, моля съобразете се
със следните максимални величини за всеки пакет:
Дължина: 175 см. (най-дългата страна);

СРОК НА ДОСТАВКА – 4 РАБОТНИ ДНИ

Тегло: реално до 30 кг. и обемно до 40 кг. на отделен
пакет.

За ЕКСПРЕСНА доставка
/2 работни дни/ от населени
места ІІ ра зона на територията
на РБългария до населени
места от І-ва зона на
територията на Румъния
За населени места от ІІ-ра зона
на територията на Румъния
се доплащат цени за
километър, от основния
разпределителен център върху
основната цена за икономична
или експресна доставка

без ДДС

с ДДС

+ 10.00 лв.

+ 12.00 лв.

+ 0.40 лв./км

Пратки заявени до 14:00 ч. се експедират още същия
ден.
Заявените след 14:00 ч. – на следващ работен ден.

•

Опаковката за международни пратки е отговорност на
подателя.
Всички недокументни пратки са придружени от 4 броя
оригинални проформа-фактури.

•

„ТИП – ТОП КУРИЕР” АД предлага доставка до Румъния на пратки с
наложен платеж, чиято равностойност в румънски леи не надвишава
1000.00 лв.:
такса за наложен платеж – 14.40 лв. с ДДС

Всички посочени цени са в български лева.
Отнасят се само за транспорт и не
подателя/получателя суми за мита, такси и др.

Пратки с непълен адрес, само с пощенска кутия, без
телефон, без пощенски код не се приемат за превоз.
В случай, че подателят на пратката е посочил
непълен/неточен адрес или телефон за връзка с
получателя, Куриерът не е обвързан с предварително
обявения срок на доставка на пратката.

+ 0.48 лв./км

І-ва зона - населени места описани в Приложение №1.
ІІ-ра зона – всички останали населени места, невключени в
Приложение №1.

–

•

включват

дължими

Всички пратки от и за Румъния се заплащат от подателя.

от

За всички пратки, третирани като високостойностни,
транзитното време е относително и зависи от
продължителността на митническите формалности в
страната получател.

Стоките, забранени за износ като куриерски пратки са:
наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни
вещества; оръжие, взривни, запалителни или други опасни
вещества или предмети; неприлични или противоречащи на
нравствените норми предмети; предмети и вещества, които
поради своето естество или опаковка представляват опасност за
живота или здравето на служители на Куриера или на други лица,
или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски
съоръжения; религиозно материали на забранени или
нерегистрирани в страната секти и организации; движими
паметници на културата, за които няма издадено разрешение или
сертификат, пари в брой, живи животни, цигари и наркотични
вещества, недекларирани ценности. В международните пратки,
включително тези с декларирана стойност, не могат да се
поставят и други вещества и предмети, посочени в международни
договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на
които е забранено в страната на местоназначението.

