UPS kiegészítő díjak és szolgáltatások
Kiegészítő
szolgáltatás/Költségtípus

Leírás

Díjszabás

Kiegészítő, deklarált érték alapú kártérítés
Minden küldemény 19914HUF
(több
csomag egyszerre, együtt feladva egy
küldeménynek tekintendő) összeg határig
biztosítva van

Csomagonként a maximális értékhatár 50000 USD vagy annak helyi
pénznemben számított ellenértéke.. 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 1,1%-a,
min. 3600Ft

Címhelyesbítési díj

Amennyiben feladást követően történik cím módosítás vagy ha a
címzett a feladótól/megrendelőtől eltérően megadott címre kéri a
szállítást a megrendelő/feladó részére kerül a díj utólagosan
kiszámlázásra.A futár többször megpróbálja a kézbesítést, értesítést
hagy amennyiben a kézbesítés idején a címzett nem elérhető. A díj
csomagonként értendő/cím.

2 800 Ft

Lakóhelyre történő kézbesítés

A UPS lakóhelyre és üzleti területekre egyaránt végez kiszállításokat.
Lakóhelynek számít a kifejezetten e célból használt épület, de a
lakóhelyről vezetett üzlet is. Minden lakóhelyre kézbesített küdemény
után pótdíj kerül felszámításra. Ez az opció a megrendelés leadásakor
jelölendő

1 200 Ft

Kiszállíthatatlan küldemények speciális
kezelése

Az összes EU-n belüli és belföldi küldeménynél, ha a UPS
megkísérelte a kiszállítást, de nem járt sikerrel,küldeményét
automatikusan visszaküldjük UPS Standard szolgáltatással (ahol
igénybe vehető). Az EU-n kívüli célországokba szállított minden
küldemény esetében a UPS felveszi a kapcsolatot a feladóval,
hogy utasításai szerint járjon el A visszaküldési pótdíjakat minden
ilyen
kiszállíthatatlan
küldemény
feldolgozásáért
a
Feladó/Megrendelőnek kerül kiszámlázásra.

2 000 Ft

Ügyfélkód hiánya vagy érvénytelensége
miatt felszámított díj

ha kézi fuvarlevelet választ és nem tünteti fel a fuvarlevélen vagy
nem választja rendelés leadásakor mert tud nyomtatni, de kézi
fuvarlevéllel kerül feladásra és nem kerül a szám a fuvarlevélre akkor
ez a díj utólagosan a feladónak felszámításra kerül, kézi fuvarlevéllel
feladott csomagnál a kézzel kitöltött fuvarlevél másolatát a feladás
napján a pmp@pmpexpress.hu email címre kell elküldeni

3 900 Ft

UPS 0 automatikus felvételi kísérlet (0ATP) A fuvarlevelet elküldjük a feladó email címére és a feladónak kell
leegyeztetnie a felvételi országban a UPS ügyfélszolgálatával
telefonon a felvétet, vagy a küldemény a fuvarlevéllel leadható
csomagpontban (ha van elérhető csomagpont a felvételi cím
közelében) A feladó feladata kinyomtatni a fuvarlevet és felhívni,
leegyeztetni a felvételi országban a UPS ügyfélszolgálatával a
felvétet.

UPS 1 automatikus felvételi kísérlet (1ATP) A UPS a feladó országban 1 automatikus felvételi kísérletet tesz a

Díjmentes

2 000 Ft

csomag felvételére, megadott felvételi címen, munkaidőben.A UPS
központilag nyomtatja és futár viszi magával a kész fuvarlevelet

UPS 3 automatikus felvételi kisérlet (3ATP) A UPS a feladó országban 3 automatikus felvételi kísérletet tesz

2 600 Ft

egymást követő munkanapokon a csomag felvételére, megadott
felvételi címen, munkaidőben.A UPS központilag nyomtatja és futár
viszi magával a kész fuvarlevelet.

Lítium akkumulátorok

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

2 000 Ft

Átvevő aláírása szükséges

Egyes országokban a futár nem köteles aláírás ellenében kézbesíteni a
küldeményt, így postaládában vagy ajtó előtt, akár a teraszon is
hagyhatja azt, amely az aláírás szükséges opcióval kerülhető el. Az
aláírás szükséges opció nem zárja ki a címzettől eltérő személynek
történő átadást a címen, de akár szomszédban is hagyható a
küldemény. USA, Kanada Ausztrália, Japán, Szingapúr, Taiwan, Svájc,
Dánia, Svédország, Anglia, Ausztria, Belgium, Csehország, Finnország,
Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Luxemburg,
Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország

700 Ft

Visszaszállítás díja

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a
szállítás jellegének megfelelően (export/import). Ide tartozik továbbá
feladó vagy címzett hibájából, kérésére, tiltott termék feladásából
eredően visszaküldött csomag. Amennyiben a futár elhozza a
csomagot a felvételi címről, de hiányos dokumentumok (számla,
vámkezelési papírok, egyéb a szállításhoz szükséges dokumentumok)
melyekről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatta a Megrendelőt)
indokával visszaviszi azt a felvételi címre, azt a Megrendelő elfogadja,
hogy a Szolgáltató – mivel a fennakadás a Szolgáltató hibáján kívül
történt – ezt a többlet költséget kiszámlázza a Megrendelő részére.

Papír alapú számla kiállítási díja

Hagyományos papír alapú számla igény esetén felszámolásra
kerülő különdíj

Kiegészítő kezelési díj

Kiegészítő kezelés szükségessége miatt kiegészítő kezelési díj
vonatkozik a következőkre:
• Minden
olyan tárgy, amely fémből vagy fából való külső konténerbe van
becsomagolva.
• Minden olyan henger alakú tárgy, mint hordó, dob, vödör vagy
gumiabroncs, amelyek nincsenek teljesen
hullámlemezes kartonpapír dobozba csomagolva.
• Bármely olyan csomag, amelynek leghosszabb oldala meghaladja
a 100 cm-t, vagy a második leghosszabb
oldala több 76 cm-nél.
• Bármely olyan csomag, amelynek a tényleges súlya több mint 32
kg.
• A küldemény minden egyes csomagja esetén, ahol a csomagok
átlagos súlya több mint 32 kg és a
csomagok egyenkénti súlyát nem részletezték.
Csomagolás:
Bármely olyan árucikk, amely nincs teljes egészében hullámkarton,
beleértve, de nem kizárólagosan a fém, fa, kemény műanyag, puha
műanyag (pl.: műanyag zsák) vagy expandált polisztirol hab
(hungarocell)
csomagolások
Nem kerül felszámításra a díj, ha a nagyméretű csomag után
fizetendő díj merül fel.
A PMP Express fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan
csomagra, amely a UPS részéről – a UPS megítélése szerint –
külön kezelést igényel, külön kezelési díjat állapítson meg.

Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíj

A csomag akkor számít „nagyméretűnek”, ha a hossza plusz a
kerülete [kerület= (2 x szélesség) + (2 x magasság)] együtt
meghaladja a 330 cm-t, de nem lépi túl a maximális UPS méretet,
a 419 cm-t. A nagyméretű csomagok minimális számlázási súlya
40 kg. Ezen felül nagy csomagokra vonatkozó felárat is
felszámolunk

Csomagonként 13700Ft a
szállítási költségen felül.

Túlméretes küldemények

Azon csomagok, melyek tényleges súlya túllépi a 70 kg-ot, vagy
hossza több mint 270 cm, illetőleg a méret hosszban és kerületben
együttesen [kerület = (2 x szélesség) + (2 x magasság)] meghaladja a
419 cm-t, nem elfogadhatóak a szállításra. Ha mégis bekerülnek a
UPS kiscsomagos rendszerébe, kiegészítő költséggel terhelik e
csomagok szállítását. Azon csomagokra is vonatkozik a Nagyméretű
csomag után fizetendő díj,melyek hosszúsága és kerülete együtt
túllépi a 419 cm-t

Csomagonként 35000Ft a
szállítási költségen felül.

500 Ft
Csomagonként 2900Ft a
szállítási költségen felül.

Csomagolóanyagok

Vámkezelési szolgáltatás díja

A UPS kizárólag az alábbi boros dobozokban vállalja bor szállítását,
amit feladást megelőzően 1-2 nappal célszerű jelezni.
Boros 1-es

930 Ft

Boros 3-as

1 950 Ft

Boros 6-os

3 500 Ft

Az ügyfelek felelősek a vám-és adófizetésért. A UPS előre kifizetheti min. 6000Ft
vagy
az adókat , vámokat és más állami illetékeket a fizető (PMP Express) a fizetendő vámteher 3%-a
nevében , vagy olyan ügyfelek nevében akiknek nincs UPS
ügyfélkódjuk.Import áruk vámkezelése esetében Szolgáltató ügyfele,
a UPS-nek a „Vámkezelési Megbízás Import küldeményekre” nevű
formanyomtatvány kitöltésénél a 3/A pontban szereplő „Szabad
forgalomba helyezés esetén a vámteher fizetés módja”
kiválasztásánál amennyiben nem rendelkezik vámletéttel vagy saját
halsztott engedéllyel úgy az „átutalás (vámhatározatra fizetés” opciót
tudja csak választani DÍJMENTESEN! Amennyiben más fizetési opció
kerül kitöltésre az díjkötelezettséggel jár. Más fizetési opció választása
esetén - a vámkezelést követően - a vámterhek utólagos számlázása a
Szolgáltató által történik, melyet a számla kiállítását követően az
ügyfél 3 munkanapon belül Szolgáltatónak köteles megfizetni.

2 000 Ft

Egyéb vámkezelési díjak
Amennyiben vámkezelés során az alábbi tételek bármelyike
felszámításra kerül úgy Szolgáltató adminisztrációs díjat számol fel.
Szemledíj
Vámáru továbbítás

4 500 Ft
6 800 Ft

Okmánykitöltés-vámkezelés 5. tételsortól (import)

1575Ft/tételsor

Okmánykitöltés-vámkezelés 5. tételsortól (exort)

1300Ft/tételsor

Raktárzozás 3. napig díjmentes, 4. nap
Raktári tárolás
Raktári tárolás min díj, min. 2 munkanap

5 000 Ft
2780Ft/csomag/nap
5 780 Ft

Vámkezelési szolg. Díja

4 500 Ft

Megbízott vámügynök

8445Ft/küldemény

Utólagos okmánymódosítás
Utólagos kiléptetésiigazolás (import)

11 000 Ft
5 000 Ft
5 460 Ft

Vámdokumentumok átadása / Külső vámügynök közreműködése
Kiegészítő szolgáltatás

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

5 600 Ft

