Dox 0.5
Acoperire – din reteaua centrelor de expediere Urgent Cargus Ship & Go catre destinatar
(predarea expedierii de catre expeditor se face doar in reteaua Urgent Cargus Ship & Go)
A. Tarife livrări documente cu ambalaj inclus
Tarif loco
•

Plic documente 0.5 kg (500 g)

•

14.00 lei / plic

•

16.00 lei / plic

•

0.86 lei / Km

•

1% din valoarea declarata / expediere

•
•

Loco : 11.25 lei / expediere
National : 12.90 lei / expediere

•
•

Plic - Loco : 15.00 lei / expediere
Plic - National : 18.00 lei / expediere

•
•

Plic - Loco : 14.00 lei / expediere
Plic - National : 16.00 lei / expediere

Tarif national
•

Plic documente 0.5 kg (500g)

B. Servicii cu valoare adaugata


*Serviciul de livrare catre localitati situate in afara retelei
Urgent Cargus (Km Suplimentari)

• Extinderea limitei de raspundere marfa devenind asigurata
100%

**Serviciul retur documente
(confirmare de primire a expedierii, alte documente originale
semnate /ștampilate)
• Serviciul Redirecționare, pentru livrarea la o alta adresă decît
cea menționată initial pe nota de transport

• Returnare expediere in centrul Ship & Go din care a fost expediat

Tarifele mai sus menționate nu includ TVA

Greutate maxima admisa 0.5 Kg / plic.
Ambalajul inclus in pret este format din plic standard, tip hartie.
*Kilometri suplimentari reprezintă numarul de kilometri parcurși din cea mai apropiată filială URGENT CARGUS până la localitatea de
destinație/ridicare, în cazul în care aceasta nu se află în rețeaua Urgent Cargus .

**Livrarea expedierilor pentru care se solicita acest serviciu este condiționată de returnarea documentelor solicitate (exceptie fac livrarile catre
magazinele tip cash & carry / hypermarket).
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