TNT kiegészítő díjak és szolgáltatások
Kiegészítő
szolgáltatás/Költségtípus

Leírás

Díjszabás

Kiegészítő érték alapú kártérítés eseti szállítmány biztosítás

Értékalapú kártérítésnyújtás dokumentum és
áruküldeményei sérülése vagy eltűnése esetén . Kizárólag
új termékre, árura köthető. Az áru értékének igazolása
kereskedelmi számlával lehetséges mely feltétele a
kárigény benyújtásnak.
A biztosítás alapfeltétele a
gyűjtő szállításnak, iparszerű automata szortírozásnak
megfelelő csomagolás alkalmazása. Nem terjed ki a
csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

az áru értékének 0,55%-a,
min 3900Ft

Festmény biztosítása

Csak elveszésre vagy teljes megsemmisülésre vonatkozik.
- Kár esetén a biztosított a sérült vagyontárgy értékét
hivatalos szakértői igazolással bizonyítani tartozik.
- Önrész 10%

300.000Ft értékig 18000Ft

Távoli területekre való kézbesítés

Távol eső, nehezen megközelíthető területekre a szállítási
díjon felül felárat számolunk fel.(irányítószám függő) A
kalkulátor a címek megadása oldalon a ir.szám helyes
beírásával jelzi, amennyiben ez díj felszámításra kerül.

Lakásra történő kiszállítás

Lakásra történő kiszállítás esetén a küldemény kézbesítési
címe valamely lakás vagy magánlétesítmény, ide értve
azokat az eseteket is, amikor egy cég egy lakásban
működik.

Nem elektronikus fuvarlevéllel
feladott küldemények különdíja
Papír alapú számla kiállítási díja

Minden küldeménynél, amelyhez kézzel
fuvarlevél tartozik, különdíjat számítunk fel.

kitöltött

Hagyományos papír alapú számla igény esetén
felszámításra kerülő különdíj

Nagy súlyú és túlméretes csomagok Olyan küldemények esetén:
kezelése Nemzetközi szállítás
- amelyeknél a küldemény bármely darabjának tömege
esetében
30kg vagy meghaladja azt és térfogata túllépi a
szolgáltatás tömeg- és térfogathatárait. (lásd lent)
- Nemzetközi Expressz szolgáltatással ha a küldemény
bármely mérete meghaladja a 120 (H) x 120 (Sz) x 150
(M) centimétert.
- amelyek Nemzetközi Gazdaságos Expressz (Economy
Express) szolgáltatással Európában feladott, illetve
Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja
a 240 (H) x 120 (Sz) x 180 (M) centimétert.
- amelyek nem palettázott küldemények vagy kerek
alakjuk miatt nem szállíthatóak palettán, így a
biztonságos kezeléséhez gépi segítségre, vagy több mint
egy emberre van szükség.

1.000.000Ft értékig 35000Ft
- 1M Ft felett engedélyköteles

180Ft/kg

min.9400Ft max 47920Ft

1 400 Ft

1 800 Ft

540 Ft
22 200 Ft

Nagy súlyú és túlméretes csomagok A feltételek a nemzetközivel megegyező feltételek. (Lásd
kezelése Belföldi szállítás esetében feljebb)

Nem automatikusan szortírozható
küldemények különdíja
Nemzetközi szállítás esetében

Olyan küldemények esetén:

6 900 Ft

18 500 Ft

- amelyek tömege 30 kg-nál kisebb, és bármely mérete
meghaladja a 120x70x60 centimétert,
- amelyek hengeres alakjuk következtében nem
maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon,
- amelyek folyadékot tartalmazó hordók vagy palackok,
így fennáll annak a veszélye, hogy a szortírozó szalagon
instabillá válnak, illetve leesnek a szalagról és ezzel kárt
vagy személyi- illetve küldeménysérülést okoznak,
különdíjat számítunk fel.

Nem automatikusan szortírozható
küldemények különdíja Belföldi
szállítás esetében

A feltételek a nemzetközivel megegyező feltételek. (Lásd
feljebb)

5 900 Ft

Nem halmozható küldemények
különdíja Nemzetközi szállítás
esetében

Olyan küldemények fuvarozásakor, ahol a küldemény
formája, alakja, vagy csomagolása akadályozza a
halmozott rakodást, vagy raklapos küldeményeknél
TÖRÉKENY matrica/felirat a csomagoláson, különdíjat
számítunk fel. Különdíj alkamazandó minden olyan
küldemény esetében, melynek legalább egy darabja nem
halmozható. A nem halmozható azt jelenti, hogy a
küldemény egy darabja vagy egy raklap nemhalmozható
függőlegesen,
biztonságosan!
(Megjegyzés:
A
kiszámlázott különdíj nem egy
megrendelhető szolgáltatást jelöl és a TNT semmilyen
garanciát nem vállal arra vonatkozólag, hogy a
küldeményt a szállítás egyetlen pontján sem fogják
halmozni.)

60 000 Ft

Nem halmozható küldemények
A feltételek a nemzetközivel megegyező feltételek. (Lásd
különdíja Belföldi szállítás esetében feljebb)

18 500 Ft

Címmódosítás/hibás címzés díja

Csak a küldemény futárnak átadása után bekövetkezett
címmódosításkor kerül felszámításra, akár a feladó, akár
a címzett részéről történő módosítás miatt

2 700 Ft

Lítium akkumulátorok

Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak ,csak készülékbe
építve, de azok is feltételekkel. (Teljesítmény függő,
biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá) Minden
olyan küldemény, amelyik tartalmaz ilyen akkumulátort.

2 300 Ft

B kategóriájú biológiai anyagok

Szolgáltató partnere vállalja a nemzetközi előírásoknak
megfelelő, biológiai anyagot tartalmazó küldemények
szállítását a megfelelő csomagolás és szükséges jelzések
alkalmazásával.

4 400 Ft

Szárazjeges küldemények

Szolgáltató partnere vállalja a nemzetközi előírásoknak
megfelelő, szárazjeges küldemények szállítását a
megfelelő
csomagolás
és
szükséges
jelzések
alkalmazásával.

14 000 Ft

Idősávban kért kiszállításhoz
kapcsolódó raktározás

Abban az esetben ha a küldeményt a Címzett kérésére
több mint egy napig a szolgáltató partnerének
elosztóközpontjában kell tartani, raktározási díj kerül
felszámításra. A díj a küldemény elosztóközpontba
érkezését követő első nap után kerül felszámolásra.

30kg-ig
1900Ft/nap
30 -125kg-ig 5500Ft/nap
125kg felett 17500Ft/nap

Egyéb adminisztrációs díj

Az Európai Unión kivülre küldött küldemények esetében,
amennyiben a címzett visszautasítja a vámfizetés díját és
az a feladóra hárul, úgy az ezzel járó adminisztrációs díj.

6 500 Ft

Meghatározott időpontra történő szolgáltatások
Déli 12:00 óra előtti kézbesítés az
adott kiszállítási napon a világ
nagyvárosaiba.
Déli 12:00 óra előtti kézbesítés
belföldön

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési
napon adott óráig (12) történő kiszállítás

5 700 Ft

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési
napon adott óráig (12) történő kiszállítás

1 350 Ft

Reggel 10:00 óra előtti kézbesítés az
adott kiszállítási napon a világ
nagyvárosaiba.
Reggel 10:00 óra előtti kézbesítés
belföldön

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési
napon adott óráig (10) történő kiszállítás

11 900 Ft

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési
napon adott óráig (10) történő kiszállítás

2 550 Ft

Reggel 09:00 óra előtti kézbesítés az
adott kiszállítási napon a világ
nagyvárosaiba.
Reggel 09:00 óra előtti kézbesítés
belföldön

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési
napon adott óráig (09) történő kiszállítás

16 800 Ft

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési
napon adott óráig (09) történő kiszállítás

5 700 Ft

Visszaszállítás díja belföld

Többszöri sikertelen próbálkozás után a kiszállítás díjával megegyező összeg

Visszaszállítás díja nemzetközi

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a szállítás jellegének
megfelelően (export/import)
- feladó vagy címzett
hibájából, kérésére,
- tiltott termék feladásából
eredően
A szolgáltatás tartalmazza, egyes országokban vámbróker szükséges, aminek díját vagy a
feladónak vagy a címzettnek kell fizetnie

Vámkezelés díja

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

TNT partnerünk esetében a fent feltüntetett kiegészítő felárak (túlméretes küldemények,
munkaegészségügyi és biztonsági kockázatot jelentő küldemények, nem automatikusan szortírozható
küldemények, nem halmozható küldemények, hibás címzés) a mindenkori üzemanyag pótdíjat
tartalmazzák.
A mindenkori üzemanyag felár a következő linken elérhető:
http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/how-to-ship-parcel/invoices-andsurcharges/surcharges/fuel_surcharges_europe.html

