
Προαιρετική Υπηρεσία Περιγραφή
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ

Τιμή με ΦΠΑ 

24%

Παράδοση το Σάββατο

(Saturday Delivery)

Διαθέσιμη για αποστολές προς τις κυριότερες Ευρωπαϊκές πόλεις (σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς 

κωδικούς), με παραλαβή την Παρασκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Πελατών στο 210 6073005 (επιλογή 3).

88,71 € 110,00 €

Υπηρεσία Ειδικής Παραλαβής (Dedicated Pick Up)

Μετά από αίτημα του πελάτη η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει άμεση, μη τυπική μεμονωμένη παραλαβή 

αποστολής κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, όπως ειδικό όχημα ή 

περισσότερους από ένα διανομείς. Μπορεί να επιλεγεί και για εισαγωγές κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.  

48,39 € 60,00 €

Υπηρεσία Ειδικής Παράδοσης (Dedicated Delivery)

Μετά από αίτημα του πελάτη η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει άμεση, μη τυπική μεμονωμένη παράδοση 

αποστολής κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών, που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, όπως ειδικό όχημα ή 

περισσότερους από ένα διανομείς.  

88,71 € 110,00 €

Υπηρεσία Importer of Record

H Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί δασμολογητέα αποστολή με την πληρωμή των Δασμών 

και των Φόρων, όχι από τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη, αλλά από Τρίτο Μέρος στη χώρα προορισμού ή σε 

τρίτη χώρα. Το Τρίτο Μέρος ενεργεί σαν Επίσημος Εισαγωγέας (Importer of Record) ενώ το τιμολόγιο των 

Δασμών και των Φόρων θα πρέπει να περιέχει εκτός από τη διεύθυνση του παραλήπτη και τα στοιχεία 

τιμολόγησης του Επίσημου Εισαγωγέα.

36,29 € 45,00 €

Υπηρεσία Direct Signature

Μετά από αίτημα του πελάτη, η Εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει υπογραφή από τον παραλήπτη ή από 

κάποιον αντιπρόσωπό του στη διεύθυνση παράδοσης. Αν δεν βρεθεί ο παραλήπτης, η Εταιρεία θα επιχειρήσει 

παράδοση ξανά. Η αποστολή δεν μπορεί να παραδοθεί σε άλλη διεύθυνση, σε drop box ή να αφεθεί στον 

γείτονα. O παραλήπτης μπορεί να ορίσει διαφορετική ώρα παράδοσης στην ίδια διεύθυνση παράδοσης ή να 

παραλάβει την αποστολή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα της συνεργάτιδας Εταιρείας.

9,68 € 12,00 €

Επιπλέον Χρέωσεις Περιγραφή
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ

Τιμή με ΦΠΑ 

24%

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.

24,19 € 30,00 €

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. 

36,29 € 45,00 €

Υπηρεσία Μεταφοράς Δεμάτων Μεγάλου Μεγέθους(Over Size Piece)
Επιπλέον χρέωση για οποιοδήποτε τεμάχιο, συμπεριλαμβανωμένων των παλετών με πραγματικό βάρος 

μεγαλύτερο των 70 κιλών. Εφαρμόζεται σε διεθνείς αποστολές και αποστολές εσωτερικού.
129,03 € 160,00 €

Χρέωση Χειρόγραφης Φορτωτικής
Επιπλέον χρέωση που εφαρμόζεται σε κάθε μη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη φορτωτική συμπεριλαμβανομένων 

των προτυπωμένων φορτωτικών. 
8,06 € 10,00 €

Υπηρεσία Μεταφοράς μη Στοιβάσιμων Παλετών (Non Stackable Pallet)
Επιπλέον χρέωση για παλέτες μη στοιβάσιμες λόγω της συσκευασίας, του περιεχομένου ή του σχήματός τους 

ή για παλέτες οι οποίες φέρουν σχετικές οδηγίες διαχείρισης. Εφαρμόζεται σε διεθνείς αποστολές.  
274,19 € 340,00 €
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