ZAKÁZANÝ TOVAR
Je prísne zakázané za akýchkoľvek okolností prepravovať tovar alebo materiál,
preprava ktorého je zakázaná akýmkoľvek právnym predpisom, opatrením alebo iným
aktom aplikovateľným v krajine, odkiaľ sa zásielka prepravuje, cez ktorú sa prepravuje
a do ktorej sa prepravuje.
Príklady tovaru a materiálu vylúčeného z prepravy:
•

peniaze (mince, bankovky, zaručené cenné papiere, dlhopisy a peňažné listy),
zberateľské mince a známky;

•

výbušniny, ohňostroj a iné položky zápalnej alebo horľavej povahy;

•

ľudské telo, orgány alebo časti ľudského tela, ľudské a zvieracie plody,
spopolnené alebo exhumované pozostatky;

•

zásielky na adresy APO/FPO;

•

zásielky na dobierku;

•

zbrane, výzbroj, munícia a ich súčasti;

•

potraviny, chúlostivé potraviny a nápoje vyžadujúce chladenie alebo inú
ekologickú kontrolu;

•

tovar podliehajúci skaze, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak;

•

rastliny a rastlinný materiál vrátane semien a rezaných kvetov (do niektorých
destinácií je povolené prepravovať rezané kvety;

•

výherné lósy a zariadenia na hazardné hry, kde to zakazuje zákon;

•

pornografia a/alebo obscénny materiál;

•

zásielky, ktoré sú spracúvané podľa uvedeného, pokiaľ nebolo vopred
dohodnuté inak:
o
o
o
o

karnety (umožňujú dočasný dovoz na výstavu a pod.),
žiadosti o vrátenie cla (žiadosti o vrátenie dovozných ciel v čase
vývozu),
dočasné dovozné záruky (umožňujú dočasný dovoz na opravu a pod.),
akreditívy;

•

nebezpečný odpad vrátane použitých injekčných ihiel a/alebo striekačiek a
lekárskeho odpadu;

•

mokrý ľad (zamrznutá voda);

•

zásielky, ktoré by od spoločnosti FedEx vyžadovali získanie akejkoľvek osobitnej
licencie alebo povolenia na prepravu, dovoz alebo vývoz;

•

zásielky s deklarovanou colnou hodnotou vyššou ako je maximálna povolená
colná hodnota;

•

nepovolený nebezpečný tovar;

•

živé, mŕtve alebo vypreparované zvieratá, hmyz;

•

balíky, ktoré sú mokré, presakujúce alebo akokoľvek zapáchajúce;

•

balíky, ktoré sú zabalené do pevného baliaceho papiera (zo sulfátovej buničiny);

•

zásielky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo oneskorenie zariadenia,
personálu alebo ďalších zásielok.

FedEx vylučuje všetku zodpovednosť za zásielky obsahujúce tovar alebo materiál
vylúčený z prepravy, ktoré boli prijaté na prepravu akýmkoľvek spôsobom (vrátane
prijatia omylom alebo vedome).
Kompletný zoznam položiek, ktoré nie sú prijateľné na prepravu nájdete v Prepravných
podmienkach FedEx. Pre bližšie informácie ohľadom zakázaného tovaru v jednotlivých
destináciách kontaktujte, prosím, naše Oddelenie služieb zákazníkom:
Bezplatná nonstop linka: 0800 100 868
E-mail: cs.fedex.sk@tnt.com

