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Warunki umowy

09:00 Express 250 kg/m³ Waga objętościowa:

10:00 Express 250 kg/m³

12:00 Express 250 kg/m³

Express 250 kg/m³

Usługi krajowe:

Dopłaty:

Dopłata paliwowa

TNT EXPRESS Cennik Usług Krajowych 2015 | POLSKA

Cennik usług krajowych
WIĘCEJ INFORMACJI

0 801 31 00 00

www.tnt.com.pl

Waga (kg) Express  09:00 Express 10:00 Express 12:00 Express

 Express

1,00 14,00 33,00 30,00 24,00

14,00 33,00 30,00 24,00

15,00 38,00 34,00 28,00

16,00 40,00 36,00 30,00

18,00 42,00 38,00 32,00

20,00 44,00 40,00 34,00

22,00 46,00 42,00 36,00

Informacje ogólne

1,00 1,00 1,00 1,00

* W przypadku przesyłek powyżej 500 kg proponujemy doręczenie w ramach usług specjalnych TNT.

* Usługa Express jest doręczeniem realizowanym następnego dnia roboczego w standardowych godzinach pracy.

Waga przesyłki

Express, 12:00 Express

pozostałe usługi

2.4 x 1.2 x 1.8 70 kg 400 kg 7 000 kg

7 000 kg

Terminy płatności 14 dni

Maksymalna waga i wymiary przesyłki:

dł x wys x szer (m) 
Waga paczki

(niespaletyzowanej)

Waga paczki

(spaletyzowanej)

2.4 x 1.2 x 1.8 30 kg 400 kg

Warunki oraz terminy płatności:

Częstotliwość wystawiania faktur 7 dni

Standard fakturowania faktura elektroniczna

Ceny podane są w PLN i nie zawierają dopłaty paliwowej oraz VAT.

Wysokość dopłaty paliwowej uzależniona jest od ceny paliwa i jest zmienna.

Informacja o jej aktualnej wysokości publikowana jest na www.tnt.com.pl.

Preferencyjne stawki za usługi przyznane są Usługobiorcy na podstawie deklarowanej liczby przesyłek i/lub miesięcznej wartości transakcji. 

Preferencyjne warunki współpracy przygotowane są dla wybranych klientów na bazie standardowego cennika TNT. 

TNT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej oferty w przypadku zmiany cennika standardowego.

Współczynnik przeliczeniowy wagi objętościowej:

(dł x wys x szer x przelicznik)

W przypadku dużych i lekkich ładunków ceny

przesyłek ustalane są na podstawie wagi objętościowej,

tj. według zajmowanego przez nie miejsca.

dł (m) x wys (m) x szer (m) x 250

Wysokość dopłaty uzależniona jest od ceny paliwa i jest zmienna.Informacje o jej aktualnej wysokości publikowane są 

na www.tnt.com.pl.
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