Platnosť cenníka od 01.01.2020

CENNÍK ZA CARGO HANDLINGOVÉ SLUŽBY

A) EXPORT
EUR
1) Manipulačný poplatok v exporte MPE

UNIT

0,00 €

action

a) Nebezpečný tovar*

42,60 €

action

b) Cenné a krehké zásielky (VAL, VUN)

45,90 €

action

c) Expresné zásielky

35,00€

action

d) Zásielky po uzávierke letu (LAT- Latest Acceptance Time)**

49,94€

action

e) Nesprávne naskladnené zásielky***

58,87 €

action

f) Živé zvieratá (AVI)

28,32 €

action

g) Ľudské pozostatky (HUM)

27,59 €

action

a) Vystavenie leteckého nákladného listu (AWB)

23,95 €

za každé AWB

b) Vystavenie Charges Correction Advice (CCA)

13,56 €

2) Príplatky

3) Ďalšie poplatky

c) Tlač etikiet

0,49 €

1 etiketa

4) Skladovanie
a) Do 24 hodín

bezplatne

b) Nad 24 hodín

0,19 / kg / deň, min.10,00€

Poplatok sa aplikuje na počítateľnú hmotnosť zásielky a za zásielku, ktorá zostáva v sklade z dôvodov nezavinených Letiskom M.
R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS). Skladovanie tovaru nie je účtované v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok.

Vysvetlivky:
*Poplatok bude účtovaný aj pri opakovanej kontrole, pokiaľ predložená deklarácia nezodpovedala IATA DGR.
**Poplatok je účtovaný len pri zásielkach RFS (náhradná letecká doprava) a to za každých 30 min po stanovenom LAT
***Manipulácia za zásielku nad 1 000 kg bude stanovená dohodou.
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B) IMPORT
1) Manipulačný poplatok v importe MPI

EUR

UNIT

16,89 €

action

10 kg

27,92 €

aciton

Hmotnosť zásielky:
do

3 kg

nad

4 kg

nad

11 kg

do 100 kg

31,42 €

action

nad 101 kg

do 500 kg

36,22 €

action

nad 501 kg

do 1000 kg

40,58 €

action

nad 1001 kg

do 2000 kg

46,20 €

action

do

nad 2001 kg

46,20 + 0,06 € / kg action

2) Príplatky
a) Vybavenie expresných zásielok*

príplatok 100 %

z poplatku MPI

b) Cenný tovar (VAL, VUN)

45,90 €

action

c) Ľudské pozostatky (HUM)

100 %

z poplatku MPI

d) Živé zvieratá (AVI)

100 %

z poplatku MPI

a) Doporučený list, fax, mail**

2,99 €

action

b) Každé ďalšie avízo

0,62 €

action

a) Do 3 dní

bezplatne

action

b) Od 4 dňa

0,29 € / kg / deň, min.10,00€

5 % z dopravného, min. 11,- €

Skladné sa počíta za každý začatý deň a to spätne od 4. dňa a pri výpočte skladného sa aplikuje počítateľná hmotnosť zásielky.
Skladovanie tovaru nie účtované v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok.
6) Posielanie dokumentácie na vyžiadanie zákazníka (scan, fax, mail...)

1,75 €

1 list/mail

7) Fotodokumentácia

4,99 €

snímka

Vysvetlivky:
*Príplatok sa nevzťahuje na živé ľudské orgány, lieky na záchranu života a na HUM
**Dňom zaslania avíza sa považuje deň jeho odoslania niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

Platnosť cenníka od 01.01.2020

C) OSTATNÉ
EUR

UNIT

1) Likvidácia zásielky*

175,41 €.

2) Nakládka/vykládka zásielok do vozidla
a) manipulácia vysokozdvižným vozíkom (30 min.)

0,04 € / kg, min. 8,32 €

3) Váženie zásielky
a) do 100 kg

bezplatne

action

b) nad 100 kg

5,10 €

action

c) nad 500 kg

9,85 €

action

15,46 €

action

a) do 100 kg

bezplatne

action

b) nad 100 kg

19,89 €

action

c) nad 500 kg

24,92 €

action

d) nad 1000 kg

29,86 €

action

e) EUR paleta

19,97 €

action

5) Sankčný príplatok**

100 %

z poplatku MPI

6) Ukončovanie colných dokladov

4,99 €

za 1 col. vyhlásenie

7) Kopírovacie služby, tlač dokumentácie

0,99 €

1 strana

8) Obsluha živých zvierat (kŕmenie a pod.)

5,21 €

za 1 zviera

9) Prevoz zásielky veterinárnej povahy k vyžiadanej kontrole PVS

9,86 €

za 1 zásielku

d) nad 1000 kg
4) Spevňovanie zásielky obalovou fóliou/páskou

Poznámka:
*Výška ceny likvidácie sa stanovuje od druhu a hmotnosti zásielky, ako a od spôsobu jej likvidácie, pričom minimálny poplatok je
vo výške 175,41 €
**Poplatok bude aplikovaný, ak dátum na doklade „Príkaz na vyskladnenie“ a dátum skutočného vyskladnenia je rozdielny.
Manipulačné poplatky sú aplikovateľné z počitateľnej hmotnosti. Počítateľnou hmotnosťou je volumetrická váha.

Všetky ceny sú uvedené bez príslušnej výšky DPH.

