ТАРИФИ
за експресни куриерски услуги на „Крим експрес“ ЕООД

Градски доставки (без София)
Вид услуга

Валидна от 27.01.2013 г.

Документи

до 5 кг.

до 10 кг.

до 20 кг.

до 50 кг.

до 100 кг.

Икономична

3,00 лв.

4,00 лв.

6,00 лв.

10,00 лв.

15,00 лв.

20,00 лв.

Стандартна

4,00 лв.

5,00 лв.

7,00 лв.

12,00 лв.

20,00 лв.

30,00 лв.

Експресна

5,00 лв.

6,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

30,00 лв.

40,00 лв.

Всички цени са с начислен ДДС.
Икономична доставка – приемат се до 17:30 ч. Доставка на следващия работен ден.
Стандартна доставка – приемат се до 14:00 ч. Доставка до края на работния ден.
Експресна доставка – приемат се до 16:00 ч. Доставка до 90 минути.
Крим Плюс – доставка до 30 минути.
Тарифира се като Експресна + Допълнителна услуга „Приоритетна доставка” (1,20 лв).
Пратки, адресирани до офис, се тарифират по Стандартна тарифа.
Пратки над 100 кг. се приемат за транспортиране до 14:00 часа и се тарифират по 0,45 лв./кг.
Доставят се в рамките на работния ден.

Допълнителни услуги
Вид услуга

Цени и надбавки, лв. с ДДС

Приоритeтна доставка

1,20 лв.

Обявена стойност (до 10 000 лв.)

0,2 % от обявената стойност

Наложен платеж

1,2 % от сумата за наложен платеж

Обратна разписка

1.20 лв. Връща се на следващия работен ден

Обратна + Стокова разписка*

1,80 лв. Връща се на следващия работен ден

Наем на хлaдилна чанта

2,00 лв.

Допълнителна опаковка 1

0,50 лв. — Плик с аерофолио с размер 17/16 см.

Допълнителна опаковка 2

1,00 лв. — Аерофолио до 1 м²

Допълнителна опаковка 3

2,00 лв. — Кашон с размери 40/25/25 см.

* При желание на клиента обратната разписка (стокова разписка) да се върне на същия работен ден
се начислява приоритетна доставка 1,20 лв.

Международни услуги (пазаруване и доставка на стоки)
Държава, от която се пазарува

Цени, лв. с ДДС

Великобритания

16,02 лв. за първия килограм + 4,98 лв. за всеки следващ

Германия

14,64 лв. за първия килограм + 3,96 лв. за всеки следващ

Доставките от чужбина се извършват за пратки до 20,00 кг. съгласно условията, описани в www.Pazaruvam.co.UK
и www.Pazaruvam.DE. Срок на доставка — до 5 работни дни от датата на влизане на пратката в партньорски офис.
Всички цени са с начислен ДДС.

национален номер за заявки

0700 17 020

Услугите се извършват съгласно Общите условия,
публикувани на адрес:

www.krimexpress.com

