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 Ο συγκεκριμένος τιμοκατάλογος δεν ισχύει σε περιπτώσεις αποστολών με χρέωση παραλήπτη.

                                      ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

* Στις παραπάνω αξίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% . 

Ενιαία χρέωση και ειδικοί τιμοκατάλογοι για τη διακίνηση ομαδικών αποστολών. Ο χρόνος παράδοσης και οι χρεώσεις 

καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας ανάλογα τον όγκο και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου.

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη) έως του ποσού 

των 50,00€ για έγγραφα και 100,00€ για αντικείμενα. Η επιβάρυνση για προαιρετική ασφάλιση των αποστολών άνω των 100,00€ 

είναι 0,8% επί της ασφαλιζόμενης αξίας.

  ΧΡΕΩΣΗ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ο προσδιορισμός του βάρους που θα χρεωθεί σε κάθε αποστολή εξαρτάται και από τον όγκο της. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα 

της ογκομέτρησης της αποστολής (ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε cm/ 5.000) είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό της βάρος, η χρέωση 

γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης.

* Οι ειδικές υπηρεσίες λειτουργούν ως προσαύξηση στις βασικές χρεώσεις.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Παράδοση Σάββατο

Παράδοση σε Δυσπρόσιτες Περιοχές Επόμενη Μέρα  (μόνο για χερσαίους πρ.)

Παραλαβή Πρωτοκόλλου

Παραλαβή - Παράδοση Κυριακή ή Αργία

Αντικαταβολή Μετρητών ή Επιταγής

Είσπραξη Χρημάτων

Αγορά

Πρωινή Παράδοση έως τις 11:00 πμ (εκτός Νησιωτικών Προορισμών)

Παράδοση με Χρονική Δέσμευση (ραντεβού)

Ζώνη Β προς Γ ή Αντίστροφα – παράδοση εντός 2 ωρών

Ζώνη Δ – παράδοση εντός 4 ωρών (εκτός περιφερειακής οδού)

Ζώνη Ε – παράδοση με συνεννόηση (υπόλοιπο νομού Θεσ/νίκης)

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εντός λοιπών πόλεων στην Ελλάδα

  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζώνη Α – παράδοση εντός 2 ωρών (κέντρο Θεσσαλονίκης)

Ζώνη Β – παράδοση εντός 2 ωρών (ανατολική Θεσ/νίκη)

Ζώνη Γ – παράδοση εντός 2 ωρών (βορειοδυτική Θεσ/νίκη)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παράδοση εντός Ν.Αττικής την επόμενη εργάσιμη έως 2 κιλά

κάθε επιπλέον κιλό

Παράδοση στην υπόλοιπη χώρα έως 2 κιλά

κάθε επιπλέον κιλό


