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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 Slovensko
export a import zásilek na Slovensko•
maximální hmotnost  zásilky 50 kg•
maximální délka zásilky: (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu zásilky 
a nejdelší strany maximálně 300 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 DHL Express Slovakia•
možnost zaslat zásilku na dobírku•

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•
nelze zasílat zásilky na sdruženou dobírku (tj. soubor zásilek s nulovou dobírkovou 
hodnotou doprovázející jednu zásilku s nenulovou hodnotou od jednoho odesílatele 
k jednomu příjemci)

•

 

Hmotnost zásilky do: Cena Export v Kč: Cena Import v Kč: 

1 kg 245,- 340,-

3 kg 285,- 390,-

5 kg 335,- 420,-

7 kg 375,- 460,-

10 kg 415,- 500,-

12 kg 455,- 530,-

15 kg 500,- 560,-

20 kg 545,- 620,-

25 kg 605,- 680,-

30 kg 665,- 750,-

35 kg 765,- 870,-

40 kg 915,- 1 010,-

50 kg 1100,- 1 180,-

Ceník Exportní balík Slovensko

Ceník přepravného pro produkt Exportní balík Slovensko 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, bez mýtného a bez 

palivového příplatku.

          

                Výše dobírky v Kč do:   Dobírkový poplatek v Kč:

                                  1 000,-                               55,-

                                  5 000,-                               70,-

                                20 000,-                               85,-

                                50 000,-                             120,-

                                80 000,-                             210,-

Ceník Dob ěrečného pro Exportní balík Slovensko

Ceník Doběrečného pro produkt Exportní balík Slovensko 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.

  
Pro p řepočet dob ěrečného používáme kurz ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný 
ke dni svozu zásilky.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete deklarovat dobírku v EUR je nutné mít zřízen účet u 
SK banky.

 
Aktuální kurz EUR k dnešnímu dni je:  26,900 Kč. 
Historii kurzovního lístku naleznete zde.

 Při vyšším po čtu zásilek poskytujeme zajímavé slevy!

 

 

Ceník Exportní balík Slovensko ke stažení

 

Vzor etikety Exportní balík SK Vzor etikety Exportní  balík SK dobírka
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