CENNÍK MEDZINÁRODNÝCH SLUŽIEB FEDEX EXPRESS 2022

Doplnkové informácie a príplatky
SLUŽBA

POPIS

VIAC INFORMÁCIÍ
fedex.com/sk
PRÍPLATOK (EUR)

Navýšenie zodpovednosti prepravcu

Do hodnoty 166 € bezplatne, stačí, keď hodnotu tovaru deklarujete na prepravnom liste (kolónka Carriage Value). Pri
hodnote nad 166 € za poplatok.
Maximálne krytie:
FedEx Envelope a FedEx Pak: 100 USD
FedEx International First: 50 000 USD
FedEx International Priority: 50 000 USD
FedEx International Economy: 50 000 USD
FedEx International Priority Freight: 100 000 USD
FedEx International Economy Freight: 100 000 USD

0.66 € za každých ďalších
166 €

Importná služba

Prevezmite kontrolu nad vašimi importnými zásielkami z celého sveta s našimi importnými službami a získajte prehľad
nad celým prepravným procesom. Službu si môžete objednať online alebo prostredníctvom Oddelenia služieb
zákazníkom.

10% z ceny prepravy

Doručenie na súkromnú adresu

Doručenie na súkromné adresy, ktoré je nad rámec štandardného doručovania na adresy firiem. Zahŕňa aj doručovanie
3 €/zásielka
do firiem prevádzkovaných zo súkromných adries.

Fakturácia tretej strane

Za zásielky fakturované tretím stranám je účtovaný príplatok.Tento príplatok bude
účtovaný tretej strane a počíta sa ako percento z celkovej ceny za prepravu vrátane
príslušných príplatkov.

2,5% z celkovej
ceny za prepravu

Obsah zásielky musí byť z bezpečnostných dôvodov prístupný počas prepravy t.j. je možné ho vizuálne skontrolovať,
rozbaliť a znova zabaliť. Zoznam tried spadujúcich do tejto kategórie nájdete na fedex.com/sk.

IP: 80 €/zásielka
IPF: 1,5 €/kg

Prístupný nebezpečný tovar
(ADG - Accessible Dangerous Goods)*

IP: 55 €/zásielka
IPF: 1 €/kg

Neprístupný nebezpečný tovar
(IDG - Inaccessible Dangerous Goods)*

Obsah zásielky nemusí byť počas prepravy dostupný a môže byť prepravovaný spoločne s inými zásielkami. Zoznam
tried spadujúcich do tejto kategórie nájdete na fedex.com/sk

Suchý ľad*

Zásielky vyžadujúce prepravu v suchom ľade. Súčasťou je aj zabezpečenie suchého
ľadu.

IP: 10 €/zásielka
IPF: 0,4 €/kg

1. Lítium-iónové zabalené so zariadením (UN 3481 - inštrukcia k baleniu 966).
2. Lítium-iónové obsiahnuté v zariadení (UN 3481 - inštrukcia k baleniu 967).
3. Lítium-metalové zabalené so zariadením (UN 3091 - inštrukcia k baleniu 969).
4. Lítium-metalové obsiahnuté v zariadení (UN 3091 - inštrukcia k baleniu 970).

bez príplatku

Lítiové batérie sekcia II (ELB)*

Chybne zadaná adresa

Ak odosielateľ poskytne nekompletnú alebo nesprávnu adresu doručenia a v dôsledku toho nebude možné doručiť
zásielku, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme našli správnu adresu a zásielku doručili. Na každú takúto zásielku 6 €/zásielka
bude aplikovaný príplatok na pokrytie dodatočných nákladov.

Colný príplatok medzi UK a EÚ

Aplikuje sa na zásielky prepravované medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ (v oboch smeroch). Príplatok je paušálny pre
každú zásielku a jeho hodnota sa môže meniť.

4,90 €/zásielka

*Prepravu nebezpečného tovaru je možné objednať len telefonicky cez Oddelenie služieb zákazníkom a je dostupná len pre služby International Priority (IP) a International Priority Freight (IPF).

AKO SI VYPOČÍTAŤ CENU PREPRAVY
● V tabuľke „Zóny" vyhľadajte krajinu, do ktorej chcete posielať, a zistite jej zónu.
● Vyberte požadovanú službu.
● Vypočítajte hmotnosť zásielky pomocou nižšie uvedeného návodu na výpočet fakturovanej hmotnosti.
● Cenu za príslušnú službu (export) nájdete v tomto cenníku na základe zóny a vypočítanej hmotnosti v kg.
● Ak chcete vypočítať cenu za importnú zásielku, pripočítajte k cene Importný príplatok v hodnote 10% z ceny prepravy.

VÝPOČET FAKTUROVANEJ HMOTNOSTI
Pre výpočet fakturovanej hmotnosti sa porovnáva skutočná a volumetrická hmotnosť zásielky. Ak je volumetrická (objemová) hmotnosť vyššia ako skutočná hmotnosť, tak sa na určenie ceny za prepravu zásielky
použije volumetrická hmotnosť.
Volumetrická hmotnosť v kg = (dĺžka x šírka x výška) v cm / 5000

PREPRAVNÉ PODMIENKY
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Cenníku medzinárodných služieb FedEx Express sú Prepravné podmienky uverejnené na internetovej stránke FedEx (https://www.fedex.com/sk-sk/conditions-of-carriage.html)
(ďalej len „Podmienky“). Objednávkou služieb FedEx po dátume platnosti tohto Cenníku medzinárodných služieb FedEx Express zákazník potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil a s ich znením súhlasí.
Služby FedEx Express poskytuje na Slovensku spoločnosť TNT**. Sme oprávnení Podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť. O plánovanej zmene sme zákazníka povinní informovať, a to minimálne 14 dní pred
nadobudnutím jej účinnosti prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu zákazníka, ktorú nám zákazník poskytol. Email bude obsahovať hyperlink na nové znenie Podmienok, alebo budú Podmienky
priložené k emailu. V prípade nesúhlasu so zmenou Podmienok bude zákazník oprávnený tento Cenník medzinárodných služieb FedEx Express vypovedať, a to najneskôr do nadobudnutia účinnosti nového
znenia Podmienok. Výpovedná lehota je 14 dní a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede nám. Pokiaľ zákaznik tento Cenník medzinárodných služieb FedEx Express najneskôr v deň predchádzajúci dňu
účinnosti zmeny Podmienok nevypovie, má sa za to, že s predmetnou zmenou Podmienok súhlasí.

PRÍPLATKY
Vyhradzujeme si právo prehodnotiť a upraviť svoj palivový príplatok a ďalšie príplatky uvedené v tomto Cenníku medzinárodných služieb FedEx Express a/alebo na fedex.com/sk a zaviesť nové príplatky, ak to
považujeme za potrebné, po dobu platnosti tohto Cenníku medzinárodných služieb FedEx Express a bez predchádzajúceho upozornenia.
Palivový príplatok: Na všetky zásielky FedEx Express sa aplikuje palivový príplatok. Viac informácií nájdete na fedex.com/sk alebo kontaktujte Oddelenie služieb zákazníkom.

CENY
Ponúknuté ceny sú založené na profile a objemoch, ktoré nám poskytol zákazník. Ak sa skutočné prepravné objemy odchyľujú od očakávaných, vyhradzujeme si právo na zmenu, úpravu alebo ukočenie platnosti
cien bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny sú uvedené bez daní, ciel a ďalších príplatkov a poplatkov, ktoré môžu byť aplikované. Ceny uvedené v tomto cenníku podliehajú pravidelnému ročnému zvyšovaniu
cien.

** TNT: TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, Slovenská republika.
Obch.
register
Okr. súduskupiny
BA I, Oddiel:
Spoločnosť
je súčasťou
FedEx.Sro, Vložka č. 5165/B, IČO: 31 351 603, IČ DPH: SK2020329113.

Ceny sú platné od 27/09/2021 a môžu podliehať zmenám.
Všetky ceny sú uvedené bez daní, ciel a ďalších príplatkov a poplatkov, ktoré môžu byť aplikované.

