
 
 

Oznámení o sezónním příplatku  

 

Blíží se období svátků, během kterého se na několik měsíců podstatně zvýší objem balíků v naší globální 
síti. Je třeba připravit naši síť tak, abychom mohli i v tomto období poskytovat vynikající služby. Z tohoto 
důvodu společnost UPS zavede dočasné příplatky za zasílání v sezónní špičce na balíky, které splňují 
specifikace pro nadrozměrné balíky a balíky s překročením maximálních limitů, a také dodatečné 
manipulační poplatky. 

S platností od 4. listopadu 2019 do 10. ledna 2020 budou navíc ke stávajícím tarifům, příplatkům a/nebo 
poplatkům na účet zaregistrovaný v zemi uvedené v následujícím seznamu účtovány příplatky za zasílání 
v sezónní špičce, a to ve stejné výši za každý balík. 

 

Země Příplatky za zvláštní manipulaci 
Příplatek za zasílání 

v sezónní špičce 

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

Dodatečná manipulace  € 5.30 

Velký balík € 53.00 

Překročení maximálních limitů € 85.00 

Finsko, Lucembursko 

Dodatečná manipulace  € 3.70 

Velký balík € 53.00 

Překročení maximálních limitů € 85.00 

Česká republika 

Dodatečná manipulace CZK 140.00 

Velký balík  CZK 1375.00 

Překročení maximálních limitů CZK 2195.00 

Dánsko 

Dodatečná manipulace DKK 29.00 

Velký balík  DKK 390.00 

Překročení maximálních limitů DKK 630.00 

Velká Británie 

Dodatečná manipulace GBP 5 

Velký balík  GBP 48 

Překročení maximálních limitů GBP 77 

Maďarsko 

Dodatečná manipulace HUF 1620.00 

Velký balík  HUF 16200.00 

Překročení maximálních limitů HUF 25900.00 

UPS Příplatek za špičku 



Země Příplatky za zvláštní manipulaci 
Příplatek za zasílání 

v sezónní špičce 

Norsko 

Dodatečná manipulace NOK 35.00 

Velký balík  NOK 495.00 

Překročení maximálních limitů NOK 790.00 

Polsko 

Dodatečná manipulace PLN 17.00 

Velký balík  PLN 225.00 

Překročení maximálních limitů PLN 365.00 

Švédsko 

Dodatečná manipulace SEK 36.00 

Velký balík  SEK 500.00 

Překročení maximálních limitů SEK 800.00 

Švýcarsko 

Dodatečná manipulace CHF 4.20 

Velký balík  CHF 60.00 

Překročení maximálních limitů CHF 95.00 

 

Specifikace příplatku za nadrozměrnou zásilku 

Zásilka je považována za  „nadrozměrnou“, pokud délka v součtu s obvodem [obvod = (2 x šířka) + (2 x výška)] přesahuje 300 cm, ale 
nepřesahuje maximální velikost 400 cm danou společností UPS. Na nadrozměrné zásilky se vztahuje minimální fakturovatelná hmotnost 
40 kg navíc k příplatku za nadrozměrnou zásilku. 

Specifikace příplatku v případě překročení maximálních limitů 

Balíky, jejichž skutečná hmotnost přesahuje 70 kg nebo jejichž délka přesahuje 274 cm nebo jejichž součet délky a obvodu [obvod = (2 x 
šířka) + (2 x výška)] přesahuje 400 cm, nebudou přijímány k přepravě. Pokud budou nalezeny v systému malých balíků společnosti UPS, 
bude za ně účtován dodatečný příplatek. Na balíky, jejichž součet délky a obvodu přesahuje 400 cm, se rovněž vztahuje příplatek za 
nadrozměrnou zásilku. 

Specifikace dodatečného manipulačního poplatku 

•   Jakékoli zboží, které je zabaleno ve vnějším přepravním kontejneru vyrobeném z kovu nebo dřeva 
•   Jakýkoli předmět válcovitého tvaru, například barely, sudy, vědra nebo pneumatiky, který není úplně uzavřený v přepravním kontejneru 
z vlnité lepenky 
•   Od 6. srpna 2018 všechny zásilky, jejichž nejdelší strana přesahuje 100 cm nebo jejichž druhá nejdelší strana přesahuje 76 cm 
•   Všechny zásilky se skutečnou hmotností přesahující 32 kg 
•   Každý balík v zásilce, kde průměrná hmotnost balíku je větší než 32 kg a hmotnost balíku není stanovena v zdrojovém dokumentu nebo 

v automatizovaném odesílacím systému společnosti UPS 
Společnost UPS si rovněž vyhrazuje právo účtovat dodatečný manipulační poplatek za 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. 

 

Ceníme si vašeho podnikání a jsme připraveni plnit vaše potřeby týkající se zasílání během tohoto 
kritického období.  Chcete-li se dozvědět více o příplatku za zasílání v sezónní špičce nebo chcete-li vznést 
dotazy a pohovořit si o svých potřebách týkajících se zasílání, navštivte web ups.com nebo se obraťte na 
svého obchodního zástupce UPS. 

S pozdravem 

UPS 



 

 

 


