
Επιπλέον Χρέωσεις Περιγραφή
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ

Παράδοση το Σάββατο (Saturday Delivery)

Διαθέσιμη για αποστολές προς τις κυριότερες  πόλεις (σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς). Οι χρόνοι δέσμευσης για 

παράδοση Σαββάτου εξαρτώνται από την υπηρεσία αποστολής που επιλέγετε, καθώς και από την προέλευση και τον 

προορισμό της αποστολής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 6073005 

(επιλογή 3).

110.00 €

Υπηρεσία Απάιτησης υπογραφής 
Μετά από αίτημα του πελάτη, η Εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει υπογραφή από τον παραλήπτη ή από κάποιον αντιπρόσωπό 

του στη διεύθυνση παράδοσης. 
8.00 €

Υπηρεσία Παράδοσης σε / Παραλαβής από Απομακρυσμένες 

Περιοχές- Εξαγωγές & Εισαγωγές

Εάν χρειάζεται να εξάγετε μία αποστολή σε κάποιον πελάτη σας, να εισάγετε μία αποστολή από κάποιον προμηθευτή σας, που 

βρίσκεται σε μία απομακρυσμένη περιοχή σε χώρα του εξωτερικού, η Εταιρεία διαθέτει τα μέσα για να τη μεταφέρει γρήγορα, 

αξιόπιστα και με ασφάλεια.

25.00 €

Υπηρεσία Μεταφοράς Δεμάτων Μεγάλου Μεγέθους(Over Size 

Piece)

Επιπλέον χρέωση για οποιοδήποτε τεμάχιο, συμπεριλαμβανωμένων των παλετών με πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος 

μεγαλύτερο των 70 κιλών. Εφαρμόζεται σε διεθνείς αποστολές.
30.00 €

Ετικέτα φορτωτικής για Εισαγωγή με 1 προσπάθεια 

παραλαβής /   1 Attempt Returns Plus

Η υπηρεσία Ετικέτα φορτωτικής για Εισαγωγή με 1 προσπάθεια παραλαβής  /  1 Attempt Returns Plus σας επιτρέπει να 

ζητήσετε την υπηρεσία παραλαβής για την εισαγωγή δέματος. Ο courier, στη χώρα εξωτερικού, έχοντας την φορτωτική 

εισαγωγής εκτυπωμένη,  θα κάνει μία προσπάθεια παραλαβής της αποστολής σας. Εάν δεν μπορέσει να παραλάβει το δέμα 

με την πρώτη προσπάθεια, θα αφήσει την ετικέτα/ φορτωτική για τον πελάτη σας σε ασφαλές σημείο. Κατόπιν, ο πελάτης σας, 

από το εξωτερικό, θα πρέπει να τοποθετήσει απλώς την ετικέτα στο δέμα και να το παραδώσει σε κάποιο γραφείο της 

συνεργάτιδας εταιρείας  ή να κανονίσει μέσω τηλεφώνου την παραλαβή του από αυτήν.

10.00 €

Ετικέτα φορτωτικής για Εισαγωγή με 3 προσπάθειες 

παραλαβής /   3 Attempts Returns Plus

Η υπηρεσία Ετικέτα φορτωτικής για Εισαγωγή με 3 προσπάθειες παραλαβής / 3 Attempts Returns Plus σας επιτρέπει να 

ζητήσετε την υπηρεσία παραλαβής για την εισαγωγή δέματος. Ο courier, στη χώρα εξωτερικού, έχοντας την φορτωτική 

εισαγωγής εκτυπωμένη, θα προσπαθήσει να  παραλάβει το δέμα σας επί τρεις συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν 

μπορέσει να παραλάβει το δέμα ο courier του εξωτερικού και με την τρίτη προσπάθεια, η ετικέτα/φορτωτική θα επιστραφεί στο 

τοπικό κατάστημα της συνεργάτιδος εταιρείας.

15.00 €

 Υπηρεσία Πληρωμής με την

Παράδοση (COD) -Αντικαταβολή

Η υπηρεσία της ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ προσφέρεται ΜΟΝΟ για τις ΕΞΑΓΩΓΕΣ.  Η είσπραξη της αντικαταβολής για την πληρωμή 

των αγαθών σας, υπό μορφή μετρητών από τους πελάτες σας πραγματοποιείται κατά την παράδοση στη χώρα προορισμού. 

Η πληρωμή πραγματοποιέιται ΜΟΝΟ με μετρητά, το μέγιστο ποσό ορίζεται στα 3.000€. Η υπηρεσία COD-Αντικαταβολή 

παρέχεται ΜΟΝΟ για αποστολές εντός της Ε.Ε. και μόνο όσες χώρες έχουν ΕΥΡΩ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.                                                                                                                                                  

Δεν διατίθεται Υπηρεσία Παραλαβής Κατά την Παράδοση (COD)-Αντικαταβολή για όλους τους ταχυδρομικούς κώδικες μιας 

χώρας. Για να επαληθεύσετε εάν η υπηρεσία COD-Αντικαταβολή είναι διαθέσιμη για τον προορισμό σας, παρακαλείστε όπως 

καλέσετε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 6073005 (επιλογή 3).

30.00 €

Διόρθωση Διεύθυνσης

(Address Correction)

Επιπλέον χρέωση για αποστολή η οποία δεν παραδόθηκε με την πρώτη προσπάθεια λόγω λάθους διεύθυνσης ή ελλιπών 

στοιχείων κατά την παραλαβή, και για την οποία απαιτήθηκαν επιπλέον ενέργειες από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για 

τον εντοπισμό της σωστής διεύθυνσης και την τελική παράδοσή της. Επίσης η ίδια χρέωση ισχύει και όταν ο αποστολέας ζητά 

οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση. 

10.00 €

Υπηρεσία Μεταφοράς Παλετών 

Μέχρι τα 100kg βάρους και διαστάσεων ευρωπαλέτας (120x80x90) ισχύουν οι τιμές τιμοκαταλόγου και επιπλέον χρέωση 

Μεταφοράς Δεμάτων Μεγάλου Μεγέθους(Over Size Piece). Για οτιδήποτε υπερβαίνει τα προαναφερόμενα, κατόπιν 

συννενοήσεως με το Τμήμα SPM στα τηλέφωνα 210-6073063 και 210-6073102.  

www.elta-courier.gr

Πίνακας Επιπλέον Χρεώσεων
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