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BALÍK Ů
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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.

Mezinárodní balíková p řeprava

Dobírka

Pro produkty: PPL Export Slovensko

maximální výše doběrečného do 80 000 Kč•
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)

•

možnost deklarování v CZK i EUR•

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

      Výše požadované 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 PPL Export Slovensko

Ceník Doběrečného pro produkt PPL Export 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.

Připojišt ění zásilek 

Pro produkty: PPL Export, PPL Export Slovensko, PPL Export Německo

pojištění do hodnoty 100 000 Kč již v ceně přepravy•

 

Hodnota zásilky v Kč: Pojistné v Kč:

od 100 001,-   do   250 000,- 280,-

od 250 001,-   do   500 000,- 560,-

 od 500 001,-   do 1 000 000,- 840,-

Ceník p řipojišt ění mezinárodních balík ů

Ceník Připojištění je platný od 1. 4. 2007 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny 

bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

Celní odbavení 

Pro produkt: PPL Export (pouze vybrané země)

poplatek je účtován automaticky za zprostředkování celního odbavení do zemí mimo 
EU (tzv. „třetí země“ – Norsko, Švýcarsko)

•

jednorázový poplatek 400 Kč za zásilku•
tento poplatek není započítán v ceně dopravného•

Palivový p říplatek

Pro produkty: PPL Export, PPL Export Slovensko, PPL Export Německo

od 1. 6. 2008 je ke všem zásilkám účtován palivový příplatek dle aktuální sazby •
příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu - 
je účtován automaticky k dopravnému

•

Vychází z ceny motorové nafty zveřejněné Českým statistickým úřadem (vždy poslední 
šetření ČSÚ v předchozím měsíci).

Palivový p říplatek pro m ěsíc červenec 2014 je 7 %

Cena 1 l nafty dle ČSÚ do (Kč) Palivový příplatek

30,-(0 - 30,-) 0%

31,- 1%

32,- 2%

33,- 3%

34,- 4%

35,- 5%

36,- 6%

37,- 7%

38,- 8%

Sazby palivového  příplatku
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39,- 9%

40,- 10%

Za každou další 1 Kč bude účtováno 1 % dodatečného příplatku.

Mýtné

Pro produkty: PPL Export, PPL Export Slovensko, PPL Export Německo

od 1. 1. 2012 je ke všem zásilkám účtován příplatek 0,44 Kč za každý 1 kg váhy 
přepravované zásilky

•

příplatek bude účtován za součet váhy všech zásilek•
příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu a 
je účtován automaticky k dopravnému

•

 Pro produkt PPL Export Slovensko navíc: 

od 1. 2. 2010 je ke všem zásilkám účtován příplatek 0,47 Kč za každý 1 kg váhy 
přepravované zásilky

•

příplatek bude účtován za součet váhy všech zásilek•
příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu a 
je účtován automaticky k dopravnému

•

 

Písemné potvrzení o  doru čení

Pro exportní zásilky (neplatí pro Slovensko a Německo) při žádosti o potvrzení o doručení 
(kopie potvrzení o doručení), zaslané emailem, faxem nebo poštou, účtujeme příplatek ve 
výši 300 Kč za každé potvrzení.
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