OPTIONAL SERVICES
DHL Express
Imię

Opis

Jak liczymy cenę

Duties and Taxes Paid

Usługa umożliwiająca opłacenie kosztów odprawy celnej (cła,podatku i innych opłat, które mogą zostać naliczone) przez Nadawcę lub stronę trzecią, dzięki czemu nie
ponosi ich Odbiorca. Usługa dostępna na życzenie nadawcy.

Za przesyłkę

80.00 PLN

Jeśli Twoja firma potrzebuje dedykowanego pojazdu do odbioru nietypowych przesyłek lub odbioru poza standardowymi godzinami pracy, możemy to dla Ciebie
zorganizować.

Za przesyłkę

88.00 PLN za przesyłkę
lub 2.00 PLN za kg, jeśli
wyższy

Oferujemy usługę doręczenia przesyłki w sobotę do kluczowych miast w ponad 70 krajach. Aby sprawdzić dostępność usługi, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi
Klienta.

Za przesyłkę

128.00 PLN

Dedykowany odbiór

Odbiór w sobotę

Opłata dodatkowa

Ubezpieczenie

Polecamy kompleksową ochronę wartości twoich przesyłek, zapewniającą spokój ducha w losowych przypadkach fizycznego uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia
przesyłki.

Od wartości przesyłki

1% zadeklarowanej
wartości, nie mniej niż
52.00 PLN za przesyłkę

Rozszerzona
odpowiedzialność za
dokumenty

Usługa pozwala rozszerzyć standardową odpowiedzialność DHL Express przy wysyłce cennych dokumentów, takich jak np. paszporty, wnioski wizowe czy certyfikaty i
odzyskać w razie utraty lub uszkodzenia takich dokumentów, ustaloną, stałą kwotę odszkodowania.

Za przesyłkę

17.00 PLN

Bezpośredni podpis

Jeśli wysyłasz ważne dokumenty lub przesyłki o wysokiej wartości, możesz poprosić DHL Express o uzyskanie bezpośredniego podpisu od odbiorcy lub
upoważnionego przez odbiorcę przedstawiciela w momencie realizowania dostawy. Firma DHL Express zapewnia, że przesyłka nie zostanie skierowana lub
dostarczona pod inny adres niż ten podany przez nadawcę na liście przewozowym.

Za przesyłkę

22.00 PLN

Doręczenie na adres
prywatny

Klienci wysyłający przesyłki na adresy prywatne (mieszkania, domy, rezydencje) mogą aktywować, poprzez określenie adresu dostawy jako adresu prywatnego,
zarządzenie doręczeniem przez odbiorcę. W przypadku przesyłek na adres prywatny, DHL Express proaktywnie powiadomi odbiorcę poprzez SMS lub e-mail o
statusie przesyłki i szacowanej dacie doręczenia. Odbiorca może zarządzić dostawą swojej przesyłki wybierając najlepszą dla siebie opcję dostawy z wykorzystaniem
nowoczesnego rozwiązania On Demand Delivery.

Za przesyłkę

13.00 PLN

Usługa, dzięki której zostaje zneutralizowany wpływ dwutlenku węgla emitowanego w czasie transportu każdej przesyłki międzynarodowej. Ta usługa jest
przeznaczona dla klientów, którzy potrzebują niezawodnej metody obliczania rocznej emisji dwutlenku węgla na poziomie przesyłki. DHL może dostarczyć raporty dla
szacunkowego lub bardzo szczegółowego przedstawienia ilości wyemitowanego dwutlenku węgla dla przesyłek klienckich. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta
lub swoim Przedstawicielem Handlowym, aby dowiedzieć się więcej.

Za przesyłkę

0.44 PLN za przesyłkę lub
0.44 PLN za kg, jeśli
wyższy

GoGreen Climate Neutral

Opakowania

Oferujemy bezpłatnie standardowe opakowania firmowe DHL, jak koperty kartonowe i foliowe, małe pudełka.
Większe pudełka czy tuby są płatne i można je zamówić za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Kurier dostarczy je w momencie odbioru przesyłki.

Za sztukę

13.00 PLN

Importer of Record (IOR)

Usługa umożliwiająca nadawcy wysłanie przesyłki celnej do odbiorcy, gdzie koszty cła i podatku opłaci strona trzecia w kraju odbioru pełniąca funkcję Importer of
Records (podmiotu odpowiedzialnego za uiszczenie opłat celno-podatkowych). Faktura celna musi zawierać dane rozliczeniowe importera oraz dane adresowe
nadawcy.

Za przesyłkę

80.00 PLN

Zmiana płatnika

Usługa umożliwiająca dokonanie zmiany płatnika na życzenie klienta. Po wystawieniu faktury zmiana płatnika może nastąpić na podstawie pisemnej prośby klienta
posiadającego konto w DHL Express.

Za fakturę

128.00 PLN

Neutral Delivery

Usługa przeznaczona dla Importerów sprowadzających towary, które mają być dostarczone do odbiorców bez informacji o ich wartości. Przesyłka jest dostarczana do
odbiorcy bez faktury handlowej.

Za przesyłkę

22.00 PLN

