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EXPORT €
Základný manipulačný poplatok (ZME)
Hmotnosť zásielky v kg Cena v €
Do 100 kg 20,00
101 kg do 500 kg 25,00
501 kg do 1 000 kg 30,00
1 001 kg do 2 000 kg 35,00
2 001 kg do 4 000 kg 40,00
nad 4 001 kg vrátane 50,00

Hmotnosť zásielky v kg Cena v €
Do 100 kg 5,00
101 kg do 500 kg 8,00
501 kg do 1 000 kg 11,00
1 001 kg do 2 000 kg 14,00
2 001 kg do 4 000 kg 17,00
nad 4 001 kg vrátane 20,00

Ďalšie poplatky
Nebezpečný náklad DG s DGD 60,00
Nebezpečný náklad DG bez DGD (ELM, ELI, MAG, RRE, REQ, ICE, E, Y.) 40,00

Príjem DG zásielky a dokladov po LAT 60,00

Jednorázové poplatky za špeciálny režim / tovar
Vybavenie expresných zásielok (TD Flash, XPS ...) 46,00
Cenný tovar (VAL/VUN) 57,00
Ľudské pozostatky (HUM) 30,00
Príjem zásielky po LAT 60,00
Teplotný režim (PER, PAS, PIL, CRT) 27,00
Živé zvieratá (AVI) 45,00

Manuálny data capturing 10,00

Skladovanie
Do 24 hodín (alebo bezpečnostná karanténa) bezplatne
Od 2. dňa            0,15 €/kg/deň       

minimálna výška poplatku  30,00 €

IMPORT
Základný manipulačný poplatok (ZMI)
Hmotnosť zásielky v kg Cena v €

Ceny sú uvedené bez príslušnej výšky DPH

Pozn.: pri zásielkach nad 4 500 kg je k ZME poplatku pripočítaná cena za použitie VZV. Pre zabezpečenie zdvíhacieho zariadenia je 
potrebné kontaktovať Handling minimálne 24 hodín pred plánovanou vykládkou/nakládkou

Pozn.: zásielka so sprievodnou dokumentáciou musi byť doručená 4 hodiny pred plánovaným LAT, poplatok je účtovaný pri každej ďalšej 
opakovanej kontrole

Pozn.: poplatok je účtovaný za každých 60 min po stanovenom LAT

Pozn.: Manipulačné poplatky sú aplikované z počítateľnej hmotnosti, počítateľnou hmotnosťou je volumetrická váha

Základný manipulačný poplatok za vykonanie bezpečnostnostnej kontroly zásielky 
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Do 44 kg 33,00
45 kg do 100 kg / 46,00 + poplatok VZV 
101 kg do 500 kg 54,00 + poplatok VZV 
501 kg do 1 000 kg 58,00 + poplatok VZV 
1 001 kg do 2 000 kg 60,00 + poplatok VZV 
nad 2 001 kg vrátane 60,00 € + 0,07€/kg

Nakládka / vykládka zásielok do / z vozidla 
Manipulácia VZV do 4 500 kg 0,05 €/ kg

minimálny poplatok 30,00

Príplatky
Výdaj zásielky po otvaracej době 100% k ZMI
Vybavenie expresných zásielok (TD Flash, XPS ...) 46,00

Cenný tovar (VAL/VUN) 57,00
Ľudské pozostatky (HUM) 30,00
Teplotný režim (PER, PAS, PIL, CRT) 27,00
Živé zvieratá (AVI) 45,00

Zásielky typu "Charges collect" (CC) 5% z dopravy
minimálny poplatok 30,00

Skladovanie
do 3 dní od odoslania avíza bezplatne
Od 4. dňa 0,40 €/kg/deň            

minimálna výška poplatku  40,00 €

Pozn.: pri zásielkach nad 45 kg je k ZMI poplatku pripočítaná cena za použitie VZV

Pozn.: Manipulačné poplatky sú aplikované z počítateľnej hmotnosti, počítateľnou hmotnosťou je volumetrická váha.
Ceny sú uvedené bez príslušnej výšky DPH

Jednorázové poplatky za špeciálny režim / tovar

Pozn.: Skladné sa počíta za každý deň a to spätne od 4. dňa a pri výpočte skladného sa aplikuje počítateľná hmotnosť zásielky. 
Skladovanie tovaru nie je účtované v sobotu, nedeľu a štátny sviatok. 

Pozn.: pri zásielkach nad 4 500 kg pre zabezpečenie zdvíhacieho zariadenia je potrebné kontaktovať handling minimálne 24 hodín pred 
plánovanou vykládkou/nakládkou

Pozn.: poplatok VZV je aplikovaný z reálnej hmotnosti zásielky
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OSTATNÉ SLUŽBY

Nakládka / vykládka zásielok do vozidla NA VYŽIADANIE
Manipulácia VZV do 4 500 kg 0,05 €/ kg

minimálny poplatok 30,00
Manipulácia VZV nad 4 500 kg Dohodou

Vystavenie leteckého listu (MAWB) 30,00
Vystavenie leteckého listu (HAWB) 30,00
Vystavenie Consolidation manifest 15,00
Oprava / Storno AWB na žiadosť agenta 10,00
Poskytnutie IATA rate 5,00

Tlač label 1,00 € / kus
Tlač DG label 5,00 € / kus
Tlač dokumentov 0,50 € / strana
Obálka k sprievodnej dokumentácií 1,00 € / kus

Likvidácia zásielky minimálny poplatok 450,00

Spevňovanie zásielky obalovou fóliou / páskou 20,00 / kus

Ukončenie colných dokladov 8,00

Sankčný príplatok 100 % k ZMI

Ceny sú uvedené bez príslušnej výšky DPH
Cena za handlingové vybavenie chartrového letu bude stanovená na základe vzájomnej dohody

Pozn.: Výška ceny likvidácie sa stanovuje od druhu, hmotnosti ako aj od spôsobu likvidácie.

Poplatky za VZV sú aplikované z reálnej váhy (gross weight)

Pozn.: Poplatok bude aplikovaný, ak dátum na doklade „Príkaz na vyskladnenie“ a dátum skutočného vyskladnenia je rozdielny. 

Pozn.: Nakládkou / vykládkou sa rozumie vyzdvihnutie / zloženie zásielky z ložnej plošiny vozidla, vozidla avšak nie jej rozmiestňovanie. Pri 
zásielke s hmotnosťou nad 4 500 kg  je potrebné objednať VZV 24 hodín pred plánovanou nakládkou /vykládkou. 


