
HARMONOGRAM DORUČOVÁNÍ 
BALÍK Ů

Vaše PSČ OK

novinky 

o nás 

kde nás najdete 

naše služby a ceníky 

příplatky 

iBOD - bonusový program 

PPL partner 

svoz za hotové 

elektronická fakturace 

reklamace 

ke stažení 

nabídka zaměstnání 

nabídka skladových prostor 

 

Pro měsíc červenec 2014 je palivový 
příplatek 7 %. 

-------------------------------------------

Platba dobírek platební kartou

Společnost PPL CZ ve spolupráci 
s Českou spořitelnou a.s. 
nabízí možnost uhradit balík na 
dobírku také platební kartou . Tato 
služba není pro příjemce 
zpoplatněna.

 

Exportní balík N ěmecko
přeprava zásilek do Německa na firemní i soukromé adresy •
pouze zásilky ve tvaru balíku  v kartonové krabici bez stre čové fólie, provázk ů 
apod.

•

maximální hmotnost  zásilky 30 kg•
maximální rozm ěry  zásilky: délka 120 cm, šířka 60 cm, výška 60 cm a zároveň 
součet obvodu a výšky zásilky nesmí přesáhnout 300 cm

•

minimální rozm ěry  zásilky: šířka 15 cm, výška 11 cm, délka 1 cm•
doru čení do 48 hodin•
pojišt ění do hodnoty 100 000 Kč v cen ě přepravného  a možnost dalšího 
připojištění (více info zde)

•

doručování prostřednictvím společnosti Deutsche post DHL•

Jak poslat balík s PPL?

Staňte se naším smluvním zákazníkem a s větším počtem 
zásilek získejte výhodnější podmínky přepravy. Stačí vyplnit formulá ř zde a 
obchodní zástupce Vás bude do 3 dnů kontaktovat.   

•

Nechcete se smluvně vázat? Využijte Svozu za hotové zde . Řidič vyzvedne zásilku 
na Vámi vybraném místě a vy zaplatíte přepravu v hotovosti.  

•

A nebo nechcete čekat na řidiče? Předejte zásilku osobně na jakémkoli depu PPL, 
nebo u PPL Partnera poblíž Vašeho bydliště. 

•

Podmínky p řepravy:

přeprava může být realizována na základě zasilatelské smlouvy, nebo 
jednorázového zasilatelského příkazu bez smlouvy Svoz za hotové zde

•

označení zásilky speciální etiketou pro zahraniční přepravu•
vyplnění Seznamu zahrani čních zásilek•

 

Hmotnost zásilky do: Cena v Kč za zásilku: 

1 kg 440,-

3 kg 510,-

5 kg 650,-

7 kg 720,-

10 kg 750,-

12 kg 780,-

15 kg 815,-

20 kg 865,-

25 kg 915,-

30 kg 1010,-

Ceník Exportní balík N ěmecko

Ceník přepravného pro produkt Exportní balík Německo je platný od 1. 1. 2012 na území celé České republiky. Změna 

ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, a bez palivového 

příplatku a příplatku za mýtné

Akční nabídka - cena B2C p řepravy za cenu B2B!

Poskytujeme zajímavé slevy v závislosti na množství  zásilek, a to sice již od 
několika jednotek zásilek! Pro konkrétní nabídku kont aktujte náš zákaznický 
servis.  

 

 

Ceník Exportní balík N ěmecko ke stažení

 

                                                  

Vzor etikety Exportní balík N ěmecko                                         
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