
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
přeprava balíků do 30 kg  v rámci Evropy, kdy příjemce je firma či podnikatel•
Přeprava do zahraničí realizována ve spolupráci s Deutsche post DHL•
Max. rozm ěry  balíku š. 0,6 m, v. 0,6 m, d. 1,2 m  a zároveň součet obvodu a výšky 
balíku nesmí přesáhnout 3 m

•

Pojišt ění zásilky do hodnoty 100 000 Kč v cen ě přepravného•

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. 

•

Přepravní podmínky do zemí v rámci EU: 

etiketa určená pro mezinárodní přepravu•
vypln ění formulá ře pro mezinárodní zásilky•

Podmínky p řepravy mimo zem ě EU (tzv. "t řetí země - Norsko, Švýcarsko"):

označení zásilky zahraniční etiketou•
vyplnění Seznamu zahrani čních zásilek•
přiložení faktury za zboží (v případě obálky s dokumenty "proforma faktura" s 
minimální hodnotou, např. 1,- CHF)

•

vyplnění Exportních dispozic•
vyplnění Smlouvy o přímém  / nep římém zastoupení (Stačí pouze s první podanou 
zásilkou. Do smlouvy je nutné uvést registrační identifikační číslo hospodářského 
subjektu tzv. EORI číslo. Toto číslo obdržíte od celního úřadu na základě 
zaslání žádosti o p řidělení EORI . Pokud máte zájem, abychom tuto záležitost 
vyřídili za Vás, stačí tuto možnost zaškrtnout ve smlouvě. Více info naleznete zde.). 

•

Upozorn ění: Bude ú čtován poplatek za celní odbavení – 400 K č (více info zde) 

 Tarifní zóny

Hmotnost do: 1 2 3 4

1 kg 480,-   780,- 950,- 1209,-

3 kg 630,- 1010,- 1250,- 1549,-

5 kg 720,- 1130,- 1450,- 1849,-

7 kg 800,- 1270,- 1550,- 1989,-

10 kg 920,- 1430,- 1750,- 2249,-

12 kg 1000,- 1550,- 1950,- 2440,-

15 kg 1060,- 1700,- 2050,- 2590,-

20 kg 1160,- 1800,- 2150,- 2740,-

25 kg 1220,- 1900,- 2300,- 2940,-

30 kg 1320,- 2000,- 2500,- 3190,-

Ceník produktu Exportní balík (v K č)  

Ceník Dopravného pro produkt Export ní balíkje 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, palivového příplatku a celních poplatků pro země mimo EU.

         

Země Zóna Po čet dnů přepravy

Belgie 2 2-3

Bulharsko 3 3

Dánsko 2 2-3

Estonsko 4 2-3

Finsko 3 4-5

Francie 2 3

Chorvatsko 3 3 (4** )

Irsko 3 3-4

Itálie 2 3

Litva 4 3-4

Lotyšsko 4 2-3

Maďarsko 2 2

Nizozemí 2 2-3

Norsko 3 3-5

Polsko 1 2

Portugalsko 3 3-5

Rakousko 1 2

Rumunsko 2 2-3

Řecko* 3 3-4

Slovinsko 4 2

Španělsko 3 3-5

Švédsko 3 4
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Švýcarsko 2 3-4

Velká Británie 2 3

*přepravu na ostrovy nelze realizovat

** na ostrovy

 

Poskytujeme zajímavé slevy v závislosti na množství  zásilek, a to sice ji ž 
od několika jednotek zásilek! Pro konkrétní informace ko ntaktujte ná š 
zákaznický servis.  

 

Ceník Exportní balík ke stažení

Etiketa Exportní balík
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