
Προαιρετική Υπηρεσία Περιγραυή
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ

Τιμή με ΦΠΑ 

24%

Παξάδνζε ην Σάββαην

(Saturday Delivery)

Δηαζέζηκε γηα απνζηνιέο πξνο ηηο θπξηόηεξεο Επξωπαϊθέο πόιεηο (ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηαρπδξνκηθνύο 

θωδηθνύο), κε παξαιαβή ηελ Παξαζθεπή. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, θαιέζηε ην Τκήκα Εμππεξέηεζεο 

Πειαηώλ ζην 210 6073005 (επηινγή 3).

88,71 € 110,00 €

Υπεξεζία Εηδηθήο Παξαιαβήο (Dedicated Pick Up)

Μεηά από αίηεκα ηνπ πειάηε ε Εηαηξεία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη άκεζε, κε ηππηθή κεκνλωκέλε παξαιαβή 

απνζηνιήο θαηά ηε δηάξθεηα εξγάζηκωλ εκεξώλ, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξν ρεηξηζκό, όπωο εηδηθό όρεκα ή 

πεξηζζόηεξνπο από έλα δηαλνκείο. Μπνξεί λα επηιεγεί θαη γηα εηζαγωγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο.  

48,39 € 60,00 €

Υπεξεζία Εηδηθήο Παξάδνζεο (Dedicated Delivery)

Μεηά από αίηεκα ηνπ πειάηε ε Εηαηξεία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη άκεζε, κε ηππηθή κεκνλωκέλε παξάδνζε 

απνζηνιήο θαηά ηε δηάξθεηα εξγάζηκωλ εκεξώλ, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξν ρεηξηζκό, όπωο εηδηθό όρεκα ή 

πεξηζζόηεξνπο από έλα δηαλνκείο.  

88,71 € 110,00 €

Υπεξεζία Importer of Record

H Εηαηξεία ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα νινθιεξωζεί δαζκνινγεηέα απνζηνιή κε ηελ πιεξωκή ηωλ Δαζκώλ θαη 

ηωλ Φόξωλ, όρη από ηνλ Απνζηνιέα ή ηνλ Παξαιήπηε, αιιά από Τξίην Μέξνο ζηε ρώξα πξννξηζκνύ ή ζε 

ηξίηε ρώξα. Τν Τξίην Μέξνο ελεξγεί ζαλ Επίζεκνο Εηζαγωγέαο (Importer of Record) ελώ ην ηηκνιόγην ηωλ 

Δαζκώλ θαη ηωλ Φόξωλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη εθηόο από ηε δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε θαη ηα ζηνηρεία 

ηηκνιόγεζεο ηνπ Επίζεκνπ Εηζαγωγέα.

36,29 € 45,00 €

Υπεξεζία Direct Signature

Μεηά από αίηεκα ηνπ πειάηε, ε Εηαηξεία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ππνγξαθή από ηνλ παξαιήπηε ή από θάπνηνλ 

αληηπξόζωπό ηνπ ζηε δηεύζπλζε παξάδνζεο. Αλ δελ βξεζεί ν παξαιήπηεο, ε Εηαηξεία ζα επηρεηξήζεη 

παξάδνζε μαλά. Η απνζηνιή δελ κπνξεί λα παξαδνζεί ζε άιιε δηεύζπλζε, ζε drop box ή λα αθεζεί ζηνλ 

γείηνλα. O παξαιήπηεο κπνξεί λα νξίζεη δηαθνξεηηθή ώξα παξάδνζεο ζηελ ίδηα δηεύζπλζε παξάδνζεο ή λα 

παξαιάβεη ηελ απνζηνιή από έλα εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ηεο ζπλεξγάηηδαο Εηαηξείαο.

9,68 € 12,00 €

Επιπλέον Φρέωσεις Περιγραυή
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ

Τιμή με ΦΠΑ 

24%

Δηόξζωζε Δηεύζπλζεο

(Address Correction)

Επηπιένλ ρξέωζε γηα απνζηνιή ε νπνία δελ παξαδόζεθε κε ηελ πξώηε πξνζπάζεηα ιόγω ιάζνπο δηεύζπλζεο 

ή ειιηπώλ ζηνηρείωλ θαηά ηελ παξαιαβή, θαη γηα ηελ νπνία απαηηήζεθαλ επηπιένλ ελέξγεηεο από ην Τκήκα 

Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζωζηήο δηεύζπλζεο θαη ηελ ηειηθή παξάδνζή ηεο.

24,19 € 30,00 €

Υπεξεζία Παξάδνζεο ζε / Παξαιαβήο από Απνκαθξπζκέλεο Πεξηνρέο-Εμαγωγέο 

& Εηζαγωγέο-

Εάλ ρξεηάδεηαη λα εμάγεηε κία απνζηνιή ζε θάπνηνλ πειάηε ζαο, λα εηζάγεηε κία απνζηνιή από θάπνηνλ 

πξνκεζεπηή ζαο, πνπ βξίζθεηαη ζε κία απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ζε ρώξα ηνπ εμωηεξηθνύ, ε Εηαηξεία δηαζέηεη ηα 

κέζα γηα λα ηε κεηαθέξεη γξήγνξα, αμηόπηζηα θαη κε αζθάιεηα. 

36,29 € 45,00 €

Υπεξεζία Μεηαθνξάο Δεκάηωλ Μεγάινπ Μεγέζνπο(Over Size Piece)
Επηπιένλ ρξέωζε γηα νπνηνδήπνηε ηεκάρην, ζπκπεξηιακβαλωκέλωλ ηωλ παιεηώλ κε πξαγκαηηθό βάξνο 

κεγαιύηεξν ηωλ 70 θηιώλ. Εθαξκόδεηαη ζε δηεζλείο απνζηνιέο.
48,39 € 60,00 €

Φξέωζε Φεηξόγξαθεο Φνξηωηηθήο
Επηπιένλ ρξέωζε πνπ εθαξκόδεηαη ζε θάζε κε ειεθηξνληθή ή ρεηξόγξαθε θνξηωηηθή ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

ηωλ πξνηππωκέλωλ θνξηωηηθώλ. 
8,06 € 10,00 €

Υπεξεζία Μεηαθνξάο κε Σηνηβάζηκωλ Παιεηώλ (Non Stackable Pallet)
Επηπιένλ ρξέωζε γηα παιέηεο κε ζηνηβάζηκεο ιόγω ηεο ζπζθεπαζίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηνπ ζρήκαηόο ηνπο ή 

γηα παιέηεο νη νπνίεο θέξνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο δηαρείξηζεο. Εθαξκόδεηαη ζε δηεζλείο απνζηνιέο.  
274,19 € 340,00 €
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