UPS Příplatek za špičku
Oznámení o příplatku za špičku
Během období extrémních výkyvů objemu zásilek musí společnost UPS udržet poptávku
a připravit svoji logistickou síť tak, aby mohla zákazníkům poskytovat vynikající služby.
Aby naše síť fungovala efektivně také v období svátků, bude společnost UPS zavádět
dočasné příplatky za špičku pro zásilky, které splňují specifikace pro poplatky pro velké
zásilky* a nadměrné zásilky **, jakož i poplatky za dodatečnou manipulaci ***.
S účinností od 4. listopadu do 22. prosince 2018, příplatek za špičku bude plošně účtován
ke každé zásilce vedle stávajících sazeb, přirážek a / nebo poplatků.

Země

Druh příplatku

Příplatek za špičku

Rakousko, Belgie, Francie, Německo,
Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko,
Španělsko

Dodatečná manipulace

€ 5.00

Velká zásilka

€ 50.00

Nadměrná zásilka

€ 80.00

Dodatečná manipulace

€ 3.50

Velká zásilka

€ 50.00

Nadměrná zásilka

€ 80.00

Dodatečná manipulace

CZK 130.00

Velká zásilka

CZK 1300.00

Nadměrná zásilka

CZK 2080.00

Dodatečná manipulace

DKK 27.00

Velká zásilka

DKK 372.00

Nadměrná zásilka

DKK 595.00

Dodatečná manipulace

GBP 4.70

Velká zásilka

GBP 46.10

Nadměrná zásilka

GBP 73.80

Dodatečná manipulace

HUF 1535.00

Velká zásilka

HUF 15350.00

Nadměrná zásilka

HUF 24560.00

Finsko, Lucembursko

Česká republika

Dánsko

Velká Británie

Maďarsko

Země
Norsko

Polsko

Švédsko

Švýcarsko

Druh příplatku

Příplatek za špičku

Dodatečná manipulace

NOK 33.00

Velká zásilka

NOK 469.00

Nadměrná zásilka

NOK 750.00

Dodatečná manipulace

PLN 16.00

Velká zásilka

PLN 216.00

Nadměrná zásilka

PLN 345.00

Dodatečná manipulace

SEK 34.00

Velká zásilka

SEK 475.00

Nadměrná zásilka
Dodatečná manipulace

SEK 760.00
CHF 4.00

Velká zásilka

CHF 57.00

Nadměrná zásilka

CHF 91.00

* Příplatek ze velký balík
Balík je považován za „velký balík“, pokud součet jeho délky a obvodu [obvod = (2 x šířka) + (2 x výška)] přesahuje 330 cm, avšak nepřekračuje
maximální velikost, která je pro přepravu společností UPS 419 cm. Pro velké balíky platí minimální zúčtovatelná hmotnost 40 kg. Kromě toho
bude účtován příplatek za velký balík.
** Over Maximum Limits Charge Specifications
Balíky s váhou vyšší než je 70 kg nebo jejichž délka přesahuje 274 cm nebo jejich celková délka a obvod dohromady přesahuje 419 cm [(2 x
šířka) + (2 x výška)], nebudou přijaty k přepravě. Pokud bude takovýto balík zjištěn v systému malých balíků UPS, bude dodatečně zpoplatněn.
Na zásilky přesahující v délce a obvodu 419 cm se vztahuje příplatek za nadrozměrné zásilky. Kromě toho bude účtován příplatek za velký balík.
*** Dodatečný manipulační poplatek
Poplatek za dodatečnou manipulaci se účtuje za:
• Jakékoliv předměty uložené ve vnějším přepravním kontejneru z kovu nebo dřeva
• Jakékoliv zásilky válcovitého tvaru, například barely, sudy, vědra nebo pneumatiky, které nejsou úplně uzavřeny v přepravním kontejneru z
kartonu s vlnitým povrchem
• Od 6. srpna 2018 jakákoliv zásilka s nejdelší stranou přesahující délku 100 cm nebo druhou nejdelší strana přesahující 76 cm
• Jakékoliv balíky se skutečnou hmotností přesahující 32 kg
• Každý balík v zásilce, kde průměrná hmotnost balíku je větší než 32 kg a hmotnost každého balíku není stanovena ve zdrojovém dokumentu
nebo v použitém automatizovaném odesílacím systému společnosti UPS
Společnost UPS si rovněž vyhrazuje právo účtovat poplatek za dodatečnou manipulaci pro každý balík, který, podle vlastního uvážení
společnosti UPS, vyžaduje zvláštní manipulaci. Vzhledem k možným poplatkům za dodatečnou manipulaci vyžadovaným z naší strany a
následnému možnému zpoždění se zpracováním zásilky neposkytuje společnost UPS na takové zásilky záruku vrácení peněz. Společnost UPS
tedy nebude poplatky za zaslání vracet, pakliže zásilky vyžadující dodatečnou manipulaci nebudou doručeny v čase, na který jejich doručení bylo
naplánováno..

Velmi si vážíme Vaší společnosti a jsme připraveni splnit vaše přepravní potřeby během
tohoto kritického období. Chcete-li se dozvědět více o příplatku za špičku nebo projednat
jakékoli dotazy a požadavky na přepravu, navštivte stránku ups.com nebo se obraťte na
zástupce společnosti UPS.

S pozdravem,

UPS

