Ceník PRG

Platnost od 1.7.2016

EXPORT
Základní manipulační poplatek (ZMP)
hmotnost zásilky v kg
0 - 10
10 - 100
100 - 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 a více

cena v Kč
700
800
900
1 000
1 150
1 350
1 750

Pozn.: platí i pro služební zásilky smluvních leteckých společností

Příplatky
nebezpečné zboží (DGR) každá kontrola a odbavení

1 000 Kč/zásilka

Pozn.: bude účtováno i při opakované kontrole, pokud původní neodpovídala IATA DGR Regulations.

cenné zboží (VAL, VUN)
expresní zásilky - odbavení
živá zvířata (AVI)
lidské ostatky (HUM)

1 000 Kč/zásilka
100% k ZMP
100% k ZMP
100% k ZMP

Další poplatky
vystavení Leteckého nákladního listu (AWC)
vystavení Charges correction advice (CCA)
zajištění Tranzitního a importního povolení pro zbraně a munici (TRC)
zajištění Tranzitního a importního povolení pro zbraně a munici, radioaktivní
materiál a nebo DGR do zemí na které je pro toto zboží uvalené embargo (TRC)

400 Kč/AWB
300 Kč/CCA
1 700 Kč/TRC
1 700 Kč/TRC

Skladování
do 24 hodin

zdarma

více než 24 hodin

5 Kč/kg/den

Pozn.: platí se pouze, zůstává-li zásilka ve skladu z důvodů nezaviněných společností Skyport a.s.

Uložení zásilek do zádveří
do 2 hodin
více než 2 hodiny

zdarma
15 Kč/kg/den

Upozornění: společnost Skyport a.s. neručí za poškození a ztrátu při uložení v zádveří skladu.
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IMPORT
Základní manipulační poplatek (ZMP)
(Netýká se nakládání do vozidla)
hmotnost zásilky v kg
0 - 10
10 - 100
100 - 500

cena v Kč
850
950
1 200

500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 a více

1 300
1 400
1 500
1 700

Pozn.: platí i pro služební zásilky smluvních leteckých společností.
Dělení zásilek: pokud zákazník požaduje rozdělit zásilku na několik částí a odbavit je odděleně, každá část bude považována za
nezávislou z hlediska aplikace příslušných vedlejších poplatků a váhy zásilky.

Příplatky
expresní zásilky - odbavení např.XPS/Equation/first/priority

100% k ZMP

Pozn.: nevztahuje se na živé lidské orgány, léky na záchranu života, diplomatickou poštu, PER, HUM.

cenné zboží (VAL, VUN)
živá zvířata (AVI)

1 000 Kč/zásilka
100% k ZMP

Zásilky typu "Charges collect" (CC)
5% z dopravného min. 300 Kč

Skladování
první 3 dny od odeslání avíza
více než 3 dny

zdarma
5 Kč/kg/den min. 100 Kč

Pozn.: V neděli a ve svátek se skladné neúčtuje

TRANZIT
Příplatky
nebezpečné zboží (DGR) - základní sazba
nebezpečné zboží (DGR) - při poškození zásilky nebo nutnosti doložení dokladů

1000 Kč/zásilka
1000 Kč/výjezd

cenné zboží (VAL, VUN)

2000 Kč/ zásilka

Skladování
do 3 dnů
více než 3 dny

zdarma
5 Kč/kg/den min. 100 Kč
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OSTATNÍ SLUŽBY
Příjem a výdej zásilky mimo pracovní dobu pokladny

100% k ZMP

Pozn.: příplatek se nevztahuje na AVI, HUM, živé lidské orgány, léky na záchranu života, zkazitelné zboží a diplom. poštu

Likvidace zásilky
nepřevzaté zboží - reklamace
skutečné náklady
+ 600 Kč
1400 Kč/zásilka + 15 Kč/kg
300 Kč/zásilka
800 Kč/jízda

spalovna

Převoz zásilky veterinární povahy k vyžádané kontrole PVS
Převoz zásilky do skladu Menzies nákladním autem Iveco
Naložení/vyložení zboží z/do auta (v dalších případech je předmětem dohody se supervisory)
ručně (maximálně na 60 minut)
manipulace do 3 t vč. obsluhy (maximálně na 30 minut)
ostaní (Trepel, jeřáb, VZV 12 t) vč. Obsluhy
ruční manipulace na vyžádání

1 Kč/kg
1 Kč/kg
5 500 Kč/započatých 30 min.
600 Kč/za každou započatou
hodinu

Pozn.: Naložením/vyložením se rozumí vyzvednutí/sejmutí zásilky z ložné plochy auta, nikoliv její rozmisťování. Naložení zásilek
o váze větší než 2000 kg je třeba min. 24 hodin předem objednat na supervisors@skyport.cz.

Rentgenování na vyžádání
Příprava nadrozměrné zásilky pro bezpečnou kontrolu
Prodej materiálu
palety
samolepící štítky pro označení zboží
Převoz zásilky do/ ze skladu Menzies

200 Kč/paleta
800 Kč/zásilka
500 Kč/kus
20 Kč/kus
800 Kč / jízda

Zpevnění zásilky obalovou fólií/přepáskování
váha v kg
0 - 100
100 - 500

cena v Kč/zásilka
400
500

500 - 1000
1000 a více

800
dle dohody

Vážení
0 - 100
100 - 500
500 - 1000
1000 a více

100
200
300
dle dohody
150 Kč/akce

Zapůjčení ručně vedeného NZV

Cena za handlingové odbavení charterového letu bude stanovená na základě vzájemné dohody smluvních stran.
Handlingový agent si vyhrazuje právo změny veškerých poplatků i úhradu doplatku za rozdíl vzniklý změnou sazeb (např.
DPH,..).
Pozn.: uvedené ceny jsou bez DPH
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