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Тарифи на перевезення вантажів між відділеннями по Україні
Тариф - "Кореспонденція" *
Тариф

1

Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ
1
2
3
35

0

Кореспонденція до 1 кг (грн/шт)

4

Параметри кореспонденції, що приймається до відправки згідно тарифу:
Довжина - до 35 см, Ширина - до 25 см, Товщина - до 2 см

Тариф - "Базовий до 30 кг" *1
Тариф
Вага
до 2 кг (грн/відправлення)
до 5 кг (грн/відправлення)
до 10 кг (грн/відправлення)
до 20 кг (грн/відправлення)
до 30 кг (грн/відправлення)

Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ
1
2
3
42
48
55
75
95

0
35
40
45
65
80

4

Параметри та обмеження вантажу, що приймається до відправки згідно тарифу:
Вага фактична чи вага об’ємна - не більше 30 кг
Максимальна сторона одного місця в ННВ - не більше 120 см
*1 - До тарифу включено вартість оформлення ННВ та мінімальну декларовану вартість. При декларуванні вантажу на суму більше 300 грн нараховується оплата
цінності 0,6%

Тариф - "Базовий від 30 кг" *2
Тариф
(грн./кг)
(грн./м3)

Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ
1
2
3
2,50
3,80
5,00
625
950
1250

0
1,50
375

4
5,10
1275

*2 - Мінімальна вартість одного відправлення по Зоні 0 - 80 грн, усі інші Зони - 95 грн
Параметри та обмеження вантажу, що приймається до відправки Склад-Склад згідно тарифу:
Вага фактична чи вага об’ємна одного місця - до 3000 кг
Довжина одного місця - не більше 1300 см
Ширина одного місця - не більше 240 см
Висота одного місця - не більше 220 см (можливість відправлення вантажу вище ніж 220 см, необхідно уточнювати у представника компанії)

Тарифікація усіх тарифів та послуг відбувається по більшому значенню ваги: вага фактична чи об’ємна.
Об’ємна вага визначається як: ширина (м) * довжина (м) * висота (м) * 250

Тариф - "Шина/диск легкові" *3
Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ

Тариф
Радіус, дюймів
Шина/диск (R10-14) (грн/шт)
Шина/диск (R15-16) (грн/шт)
Шина/диск (R17) (грн/шт)
Шина/диск (R17,5-19) (грн/шт)
Шина/диск (R19,5-22) (грн./шт)

0

1

2

3

30
45
45
60
75

70
80

4
40
50
65
85
95

55
80
90

*3 - максимальна вага одного місця не більше 20 кг. Шина/диск вагою від 20 кг оцінюється по тарифу "Шина/диск вантажні".
У разі відправлення Колеса (шина+диск у зборі) вантаж оцінюється згідно тарифа "Базовий від 30 кг"

Тариф - "Шина/диск вантажні" *4
Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ

Тариф
Радіус, дюймів
Шина/диск (R15) (грн/шт)
Шина/диск (R16-17) (грн/шт)
Шина/диск (R17,5) (грн/шт)
Шина/диск (R18-19) (грн/шт)
Шина/диск (R19,5) (грн/шт)
Шина/диск (R20-22) (грн/шт)
Шина/диск (R22,5) (грн/шт)

0

1

2

3

4

40
45
65
65
75

50
50
70
70
85
160
175

65
65

70
70
75

75
75

165

75
100

80
110
165
200

240

*4 - вага одного місця може бути від 20 кг до 80 кг. Вантажна шина/диск радіусом більше 22,5 або вагою більше 80 кг оцінюються за тарифом «Шини/диски вантажні»,
але вартість розраховується за вагою відповідно тарифа «Базовий від 30» з підвищуючим коефіцієнтом 1,3. У разі відправлення Колеса (шина+диск у зборі) вантаж
оцінюється згідно тарифа "Базовий від 30 кг"

Розрахувати вартість можна на сайті www.sat.ua чи по телефону 0 800 30 99 09 (безкоштовно по Україні)
Довідник тарифних зон доступний для перегляду та завантаження на www.sat.ua у розділі "Тарифи"
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Тарифи на перевезення вантажів між відділеннями по Україні
Тариф "Палети EURO" европейський стандарт (Д*Ш*В - 120см*80см*200см) * 5
Тариф
Вага з врахуванням піддону
до 400 кг (грн/шт)
до 600 кг (грн/шт)
до 800 кг (грн/шт)
до 1000 кг (грн/шт)
до 1200 кг (грн/шт)

0

1

480
600
750
900
990

660
900
1050
1300
1650

Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ
2
3
840
1150
1400
1600
2508

4

950
1250
1500
1850
3300

1150
1675
1850
2250
3366

Тариф "Палети FIN" фінський стандарт (Д*Ш*В - 120см*100см*200см) * 5
Тариф
Вага з врахуванням піддону
до 400 кг (грн/шт)
до 600 кг (грн/шт)
до 800 кг (грн/шт)
до 1000 кг (грн/шт)
до 1200 кг (грн/шт)

0

1

500
700
740
950
1220

820
950
1200
1350
2030

Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ
2
3
1045
1200
1730
1910
3090

4

1170
1300
1800
2000
4060

1420
1750
2000
2300
4150

Тариф "Палети AMER" американський стандарт (Д*Ш*В - 120см*120см*200см) * 5
Тариф
Вага з врахуванням піддону
до 400 кг (грн/шт)
до 600 кг (грн/шт)
до 800 кг (грн/шт)
до 1000 кг (грн/шт)
до 1200 кг (грн/шт)

0

1

630
740
800
1000
1290

810
1170
1250
1600
2150

Тарифна зона / вартість перевезення вантажу в грн з ПДВ
2
3
1100
1400
1820
2000
3270

4

1240
1500
1950
2500
4290

1500
2180
2200
2600
4380

*5 - до граничних термінів доставки додається 1 робочий день.

Правила оформлення та умови тарифицікації вантажів переданих на палеті
Вантаж на палеті об'ємною вагою до 200 кг оцінюється по базовому тарифу.
При відправленні декількох палет по одній ННВ – вказується максимальна висота однієї з палет
Якщо кількість місць по ННВ більше одного - всі палети мають бути одного стандарту та вагового діапазону
Якщо розміри палети чи вантажу на палеті відрізняются від стандартних розмірів палети - тарифікація відбувається по більшому стандарту палети
Якщо вага вантажу з палетою перевищує 1200 кг або розміри однієї із сторін палети, чи вантажу на палеті (довжна, ширина) перевищує 120 см, або висота більше 200 см - вантаж оцінюється за тарифом "Базовий від
30 кг"
Для застосування тарифу палета EURO: мінімальні розміри палети або вантажу на палеті (довжина та ширина) повинні бути не менше 80 см. (80см*80см), якщо будь-яка із сторін менша 80 см - тарифікація
відбувається по тарифу «Базовий від 30 кг»
Якщо в одному відправленні присутній тариф палета та інший тариф (базовий, кореспонденції, ін.), відправлення будуть оформленні окремими ННВ з відповідними тарифами

Супутні послуги
Послуга "Заборона на видачу"
Послуга повернення кореспонденції
Послуга повернення піддонів

30 грн/ННВ (додається до вартості перевезення вантажу)
35 грн/шт (включає в себе оформлення накладної та мінімальну оціночну вартість)
65 грн/шт (включає в себе оформлення накладної та мінімальну оціночну вартість)
Послуга передбачає автоматичне повернення вантажу в місто відправлення. Оформлення вантажу на автоповернення здійснюється на 6 день з моменту прибуття
вантажу на склад. Вартість повернення вантажу розраховується у відповідності з діючими тарифами.

Автоповернення вантажу
Оплата цінності вантажу

Мінімальна оціночна вартість вантажу становить 300 грн, оплата складає 4 грн
При оцінюванні вантажу на суму більше 300 грн, оплата цінності складає 0,6 %, але не менше 4 грн

Послуга післяплати

2 % від суми + 15 грн, але не менше 21 грн

Вартість оформлення накладної

15 грн/ННВ

Переадресація вантажу

20 грн/ННВ (додається до вартості перевезення вантажу)

Націнка при оформленні вантажу з "Металобази"

30 грн/ННВ (додається до вартості перевезення вантажу)

*6

Послуга зберігання вантажу

20% від загальної вартості перевезення вантажу за кожен день зберігання, починаючи з 6 дня від дати прибуття вантажу на склад в місто отримання, не рахуючи
вихідні та святкові дні

Послуга відповідального зберігання вантажу

4 грн/м2/доба. Мінімальний термін зберігання 14 діб.

Зміна одержувача

безкоштовно

*6 - у разі відсутності за адресою завантаження безпосереднього представника компанії, що є відправником - до вартості вантажоперевезення додається фіксована вартість в розмірі 30 грн. за надання супутніх послуг
при оформленні вантажу

Тарифи на підйом/спуск вантажу на поверх * 7
Підйом/спуск
вантажу

Вага/вартість в грн з ПДВ
до 30 кг

30,01-49 кг

від 50 кг

безкоштовно

30 грн/поверх

0,70 грн/кг/поверх

Тариф на завантаження/розвантаження автомобіля
Завантаження/розвантаження
автомобіля

Вага/вартість в грн з ПДВ
до 30 кг

30,01-49 кг

від 50 кг

безкоштовно

30 грн

0,70 грн/кг

Тарифи на поштучну здачу вантажу*8
Поштучна здача

Кількість одиниць, шт

Ціна за одиницю, грн/шт

Додатковий час на вивантаження автомобіля при доставці

до 150 шт

0,30 грн/шт

10 хв

до 300 шт

0,25 грн/шт

15 хв

від 300 шт

0,20 грн/шт

15 хв + 5 хв за кожні наступні 150 одиниць

*7 - в дану послугу включено розвантажувальні роботи. За наявності ліфту в будинках, оплата здійснюється за 2 поверхи (перший і останній)
Щоб скористатися даною послугою необхідно вказати послугу підйому вантажу на поверх при оформленні ННВ.
При розрахунках вартості підйому/спуску відправленнь вагою понад 50 кг тариф розраховується: (( Загальна вага відправлення - 50 кг) * тариф доплати 0,70 грн/кг + тариф до 50 кг )*
кількість поверхів
При розрахунках вартості завантаження/розвантаження автомобіля для відправлень вагою понад 50 кг тариф розраховується: (( Загальна вага відправлення - 50 кг) * тариф доплати
0,70 грн/кг + тариф до 50 кг)
Тарифи на підйом/спуск вантажу на поверх дійсні при умові, що фактична маса одного місця не перевищує 30 кг, об'єм =< 0,1 м3, розмір однієї з сторін =<1м для відправлень, які
оформлені по Тарифам "Кореспонденція", "Базовий до 30 кг", "Базовий від 30 кг", "Шини/Диски легкові", "Шини/Диски вантажні". Можливість виконання даних послуг для вантажів
оформлених по тарифу "Палета", необхідно уточнювати у представника компанії.
*8 - Контроль поштучногї здачі вантажу передбачає контроль представником ТОВ ТК «САТ»передачі вантажу (вкладення) згідно видаткової накладної, кожної одиниці відправлення Вантажоодержувачеві.
Клієнт / ГО (замовник) при замовленні даної послуги зобов'язаний підготувати і передати в супровідних документах + 1 (один) примірник видаткової накладної
Розрахувати вартість можна на сайті www.sat.ua чи по телефону 0 800 30 99 09 (безкоштовно по Україні)
Довідник тарифних зон доступний для перегляду та завантаження на www.sat.ua у розділі "Тарифи"
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Таблиця для розрахунку вартості виїзду за вантажем або доставки до вказаної адреси в межах міста
Тариф

до 1 кг

2-30 кг

31-80 кг

81-250 кг

251-500 кг

501-1000 кг

1001-1500 кг

1501-2000 кг

2001-2500 кг

2501-3000 кг

3001-5000 кг

5001-10000 кг

10001-20000 кг

до 0,0018 м3

0,004-0,12 м3

0,124-0,32 м3

0,324-1,00 м3

1,004-2,00 м3

2,004-4,00 м3

4,004-6,00 м3

6,004-8,00 м3

8,004-10,00 м3

10,004-12,00 м3

12,004-20,00 м3

20,004-40,00 м3

40,004-80,00 м3

"Виїзд/Доставка Стандарт" (грн)

35

60

70

145

200

350

520

700

900

1100

1900

3400

5000

"Виїзд/Доставка Вчасно" (грн)

61

105

123

263

350

700

963

1313

1663

2019

3413

7525

15575

"Виїзд Eкспрес" (грн)

88

150

175

375

500

1000

1375

1875

2375

2875

4875

10750

22250

"Виїзд/Доставка Нічний" (грн)

385

410

420

500

550

750

900

1100

1300

1500

2300

4650

9250

Час на завантаження/
розвантаження автомобіля та
оформлення документів (хв)

20

20

20

30

50

90

140

Додатковий час завантаження/
розвантаження при доставці в мережі
супермаркетів, магазини, ТРЦ, режимні
об'єкти, комбінати, території з особливими
умовами здачі/виїзду/доставки (хв)

5

10

10

15

15

25

30

300

300

300

300

300

Націнка на виїзд/доставку з гідробортом
300
300
(максимальна вага одного місця 800 кг)
Для вантажів з нижче вказаними параметрами можливість та вартість виїзду/доставки необхідно узгоджувати з представником компанії.
* довжина більше 7,6 м;
* ширина/висота більше 2,2 м;
* вага одного місця більше 2000 кг;
* специфічне завантаження (верхнє, бокове, гідроборт);
* особливі умови транспортування.

Умови тарифицікації та надання послуг виїзду або доставки за адресою в межах міста
Сума за виїзд за вантажем нараховується по переважаючому значенню фактичних параметрів зазначених в ННВ або згідно інформації по заявці на виїзд. Тарифи на послуги діють тільки у межах міста, де є відділення "ТК "САТ"
У разі відсутності за адресою завантаження безпосереднього представника компанії, що є відправником - до ціни виїзду за адресою, де розташовані Металобази, додається фіксована націнка в розмірі 100 грн за виїзд
"Виїзд Стандарт" - послуга передбачає виїзд за вантажем протягом операційного дня згідно до маршруту руху транспорту служби доставки у продовж 4-х годин від часу оформлення заявки
"Доставка Стандарт" - послуга передбачає доставку вантажу протягом операційного дня згідно до маршруту руху транспорту служби доставки
"Виїзд Вчасно" - послуга передбачає виїзд за вантажем у точно домовлений час, але не менше ніж через 2 години з моменту оформлення замовлення або
не менше ніж через 1 годину з моменту початку роботи та за 1 годину до закриття представництва .
"Доставка Вчасно" - послуга передбачає доставку вантажу у точно домовлений час але не менше ніж через 2 години з моменту оформлення замовлення або
не менше ніж через 1 годину з моменту початку роботи та за 1 годину до закриття представництва , при умові наявності вантажу на склад видачі.
"Виїзд Експрес" - послуга передбачає виїзд за вантажем протягом однієї години з моменту оформлення замовлення. Прийом замовлення на сьогодні не менше ніж за дві години до закриття представництва.
"Виїзд/Доставка Нічний" - послуга передбачає виїзд за вантажем або доставку з 19:00 до 9:00 згідно до маршруту руху транспорту служби доставки
За затримку автомобіля більше нормативного часу при розвантаженні/завантаженні нараховується плата за простій з розрахунку 10 хв - 30 грн
Виїзд або доставка за адресою в межах міста здійснюється за вказаною адресою (до під’їзду будинку). Послуга Підйому на поверх тарифікується окремо.

Націнка за негабаритні вантажі при виїзді/доставці в межах міста *9
Націнка

Вартість в грн з ПДВ

Вантаж висотою або шириною більше 1,8 метра

110

Вантаж довжиною від 4,01 до 5-ти метрів

110

Вантаж довжиною від 5,01- до 6-ти метрів

220

Вантаж довжиною від 6,01- до 7-ми метрів

330

Вантаж довжиною більше 7,01 метра

550

Вантаж висотою більше 2,2 метра

2000

*9 - тарифікація націнок відбувається по більшому значенню суми націнки

Націнка на виїзд або доставку у мережі супермаркетів, магазини, ТРЦ,
режимні об'єкти, комбінати, території з особливими умовами здачі і
оформлення перепусток *10
Націнка

Вартість в грн з ПДВ

Вантаж із параметрами до 10 кг/0,216 м3

50

Вантаж із параметрами до 250 кг/0,85 м3

100

Вантаж із параметрами від 251 кг/0,85 м3

200

*10 - до граничних термінів доставки додається 1 робочий день

УВАГА! Розвантаження та завантаження автомобіля на території клієнта здійснюється силами клієнта
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Таблиця для розрахунку вартості виїзду за вантажем або доставки за адресою для населених пунктів поза межами міста
Тариф

до 2 кг

2,1-25 кг

25,1-150 кг

151-250 кг

251-500 кг

501-1000 кг

1001-1500 кг

1501-2000 кг

2001-2500 кг

2501-5000 кг

5001-10000 кг

10001-20000 кг

до 0,008 м3

0,009-0,1 м3

0,104-0,60 м3

0,604-1,00 м3

1,004-2,00 м3

2,004-4,00 м3

4,004-6,00 м3

6,004-8,00 м3

8,004-10,00 м3

10,004-20,00 м3

20,004-40,00 м3

40,004-80,00 м3

18

26

35

"Виїзд/Доставка Стандарт". Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною до 4-х метрів (грн/км)
"Виїзд/Доставка Вчасно".Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною до 4-х метрів (грн/км)
"Виїзд Експрес".Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною до 4-х метрів (грн/км)
"Виїзд/Доставка Стандарт". Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною від 4,01 до 6-ти метрів (грн/км)
"Виїзд/Доставка Вчасно".Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною від 4,01 до 6-ти метрів (грн/км)
"Виїзд Експрес".Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною від 4,01 до 6-ти метрів (грн/км)
"Виїзд/Доставка Стандарт". Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною від 6,01 до 7 метрів (грн/км)
"Виїзд/Доставка Стандарт". Вартість за 1 км.
Вантаж довжиною від 7,01 метра (грн/км)
Націнка за вантаж висотою або шириною більше 1,8 метра

*11

9

9

13

16

16

23

32

23

23

33

45

13

18

18

18

23

32

32

32

Неможливо

33

45

45

45

Неможливо

18

18

26

26

26

35

26

35

35

35

35

35

200

200

100

100

100

100

Неможливо
Неможливо
26

35

Час на завантаження/
розвантаження автомобіля та
оформлення документів (хв)

20

20

20

30

50

90

140

Додатковий час завантаження/
розвантаження при доставці в мережі супермаркетів, магазини, ТРЦ, режимні об'єкти,
комбінати, території з особливими умовами здачі/виїзду/доставки (хв)

5

10

10

15

15

25

30

300

300

300

300

300

300
Націнка на виїзд/доставку з гідробортом (максимальна вага одного місця 800 кг)
300
*11 - фіксована націнка додається до вартості послуги виїзду за вантажем або доставки до дверей для населених пунктів за межами міста
Для вантажів з нижче вказаними параметрами можливість та вартість виїзду/доставки необхідно узгоджувати з представником компанії.
* довжина більше 7,6 м;
* ширина/висота більше 2,2 м;
* вага одного місця більше 2000 кг;
* специфічне завантаження (верхнє, бокове, гідроборт);
* особливі умови транспортування.

Умови тарифицікації виїзду та надання послуг або доставки за адресою поза межами міста
Вартість послуги виїзд/доставка за межами міста розраховується згідно кілометражу по кругорейсу від найближчого відділення "ТК "САТ", але не нижче, ніж виїзд/доставка в межах міста з врахуванням націнок за негабарит
Фіксована націнка додається до вартості послуги виїзду за вантажем або доставки до дверей для населених пунктів за межами міста
"Виїзд Стандарт" - послуга передбачає виїзд за вантажем протягом операційного дня згідно до маршруту руху транспорту служби доставки у продовж 4-х годин від часу оформлення заявки (заявка приймається до 12:00)
"Виїзд Вчасно"- послуга передбачає виїзд за вантажем у точно домовлений час, але не менше ніж через 3 години з моменту оформлення замовлення (заявка приймається до 12:00) та на відстань до 30 км., або не менше ніж через 1 годину з моменту початку роботи та за 1 годину до закриття представництва
.Обов’язкове узгодження можливості виїзду з представництвом
"Доставка Вчасно" - послуга передбачає доставку вантажу у точно домовлений час але не менше ніж через 3 години моменту оформлення замовлення (заявка приймається до 12:00) та на відстань до 30 км., або не менше ніж через 1 годину з моменту початку роботи та за 1 годину до закриття представництва , при
умові наявності вантажу на склад видачі. Обовязкове узгодження можливості виїзду з представництвом.
"Виїзд Експрес"- послуга передбачає виїзд за вантажем протягом 2- х годин від часу заявки (заявка приймається до 12:00) та на відстань до 30 км. Обовязкове узгодження можливості виїзду з представництвом.
"Доставка Стандарт" - послуга передбачає доставку вантажу протягом операційного дня згідно до маршруту руху транспорту служби доставки
За затримку автомобіля більше нормативного часу при розвантаженні/ завантаженні нараховується плата за простій з розрахунку 10 хв - 30 грн.
Виїзд або доставка за адресою поза межі міста здійснюється за вказаною адресою (до під’їзду будинку). Послуга Підйому на поверх тарифікується окремо.
УВАГА! Розвантаження та завантаження автомобіля на території клієнта здійснюється силами клієнта. Водій-експедитор не виконує функцій вантажника.

Тариф

Графік прийому замовлень на послугу виїзд за вантажем в межах міста
пн-пт

сб

до 15:00

з 15:00 до 18:00

до 12:00

з 12:00 до 15:00

"Виїзд Стандарт"
"Виїзд Вчасно"

день у день
день у день

на наступний робочий день
на наступний робочий день

день у день
день у день

на наступний робочий день
на наступний робочий день

"Виїзд Eкспрес"

день у день

день у день

день у день

на наступний робочий день

"Виїзд Нічний"

день у день

день у день

день у день

на наступний робочий день

Тариф

Графік прийому замовлень на послугу доставка вантажу в межами міста
пн-пт

сб

до 12:00

з 12:00 до 18:00

до 12:00

з 12:00 до 15:00

"Доставка Стандарт"

день у день

на наступний робочий день

день у день

на наступний робочий день

"Доставка Вчасно"

день у день

на наступний робочий день

день у день

на наступний робочий день

"Доставка Нічний"

день у день

на наступний робочий день

день у день

на наступний робочий день
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Тарифи на додаткові послуги*12
Послуга

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
5
10
5

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
5
10
20
35
50

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
5
10
15
20
20

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
15
20
50
15
5
10

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
15
30
55
110
185
37

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
20
30
55
80
130

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
15
25
50
85
140

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ

Вага до 25 кг, та об'єм до 0,2 м3
Вага від 25 кг, та об'єм від 0,2 м3
Хомут (п/п стяжка) + бирка

Стягування вантажу скотчем 48 мм
Стягування вантажу п/п стяжкою
Послуга

Стягування вантажу чорною стрейтч-плівкою

Вага до 10 кг, та об'єм до 0,05 м3, та довжиною до 0,5 м
Вага до 25 кг, та об'єм до 0,08 м3, та довжиною до 0,6 м
Вага до 80 кг, та об'єм до 0,3 м3, та довжиною до 1,22 м
Вага до 120 кг, та об'єм до 0,4 м3, та довжиною до 1,8 м
Вага від 120 кг, та об'єм від 0,4 м3, та довжиною до 1,8 м

Послуга
Вага до 2 кг, та об'єм до 0,5 м3, та довжиною до 0,5 м
Вага до 20 кг, та об'єм до 0,1 м3, та довжиною до 1 м
Вага до 50 кг, та об'єм до 0,2 м3, та довжиною до 1,5 м
Вага до 100 кг, та об'єм до 0,4 м3, та довжиною до 2 м
Вага від 100 кг, та об'єм від 0,4 м3, та довжиною до 2 м

Стягування вантажу п/п стрічкою

Послуга

Укладання вантажу в гофроящик, мішок, сейф-пакет

Укладання вантажу в гофроящик малий 28,5×23×23,6
Укладання вантажу в гофроящик середній 38×29×19,6
Укладання вантажу в гофроящик великий 60×40×41
Укладання вантажу в п/п мішок 105х55 зі стяжкою
Укладання вантажу в сейф-пакет 22,5х25 + 3 см
Укладання вантажу в сейф-пакет 30х40 + 5 см

Послуга

Укладання вантажу в гофрокартон рулонний

Укладання вантажу в гофрокартон листовий

Вага до 2 кг, та об'єм до 0,05 м3, та довжиною до 0,5 м
Вага до 20 кг, та об'єм до 0,1 м3, та довжиною до 1 м
Вага до 50 кг, та об'єм до 0,2 м3, та довжиною до 1,5 м
Вага до 100 кг, та об'єм до 0,4 м3, та довжиною до 2 м
Вага від 100 кг, та об'єм від 0,4 м3, та довжиною до 2 м
Укладання вантажу в гофрокартон листовий 220*120

Послуга

Укладання вантажу в наповнювач гофрокартона рулонного

до 2кг/до 0,01 м3, та довжина до 1 м
до 20кг/до 0,02 м3, та довжина до 2 м
до 50кг/до 0,06 м3, та довжина до 3 м
до 100кг/до 0,16 м3, та довжина до 4 м
від 100кг/від 0,16 м3, та довжина до 4 м

Послуга

Укладання вантажу у вспінений поліетилен 100Х2 мм

Вага до 2 кг, та об'єм до 0,05 м3, та довжиною до 0,5 м
Вага до 20 кг, та об'єм до 0,1 м3, та довжиною до 1 м
Вага до 50 кг, та об'єм до 0,2 м3, та довжиною до 1,5 м
Вага до 100 кг, та об'єм до 0,4 м3, та довжиною до 3 м
Вага від 100 кг, та об'єм від 0,4 м3, та довжиною до 3 м

Послуга

Укладання вантажу в бульбашкову плівку Д45

Вага до 2 кг, та об'єм до 0,05 м3, та довжиною до 0,5 м

15

Вага до 20 кг, та об'єм до 0,1 м3, та довжиною до 1 м

25

Вага до 50 кг, та об'єм до 0,2 м3, та довжиною до 1,5 м

60

Вага до 100 кг, та об'єм до 0,4 м3, та довжиною до 3 м

115

Вага від 100 кг, та об'єм від 0,4 м3, та довжиною до 3 м

210

Послуга

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
105
125
145
155
165

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
100

Вид послуги
Вага до 250 кг, та об'єм до 0,5 м3, та висота до 0,5 м

Вартість послуги в грн з ПДВ
120

Вага до 500 кг, та об'єм до 0,8 м3, та висота до 0,8 м
Вага до 1000 кг, та об'єм до 1,2 м3, та висота до 1,2 м

130
150

Вага до 140 кг, та об'єм до 0,5 м3, та висота до 0,5 м
Вага до 300 кг, та об'єм до 1 м3, та висота до 1 м
Вага до 500 кг, та об'єм до 1,5 м3, та висота до 1,5 м
Вага до 750 кг, та об'єм до 1,7 м3, та висота до 1,7 м
Вага до 1000 кг, та об'єм до 2 м3, та висота до 2 м

Палетування

Послуга
Вантаж на піддоні з п/п стрічкою

Вантаж на піддоні з п/п стрічкою
Послуга
Вантаж на піддоні з металевою стрічкою

Послуга

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
5
10
15
35
45

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
120

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
100

Встановлення картонного кутка 35*3 мм, м.пог

Встановлення кутка
Послуга

15

Вага до 10 кг, та об'єм до 0,04 м3, та довжиною до 0,5 м
Вага до 20 кг, та об'єм до 0,06 м3, та довжиною до 0,7 м
Вага до 50 кг, та об'єм до 0,16 м3, та довжиною до 0,9 м
Вага до 100 кг, та об'єм до 0,36 м3, та довжиною до 1,2 м
Вага від 100 кг, та об'єм від 0,36 м3, та довжиною до 1,2 м

Фіксація проволокою

Послуга
Укладання вантажу в обрешетування*12

Об'єм до 0,4 м3
Об'єм від 0,4 м3 (за 1 м3)

300

Послуга
Укладання вантажу в обрешетування на піддоні*12

Об'єм до 0,4 м3
Об'єм від 0,4 м3 (за 1 м3)

250

Послуга

Вид послуги
Вага до 100 кг, та об'єм до 0,2 м3, та висота до 0,3 м
Вага до 250 кг, та об'єм до 0,8 м3, та висота до 0,5 м
Вага до 500 кг, та об'єм до 1 м3, та висота до 0,8 м
Вага до 1000 кг, та об'єм до 1,5 м3, та висота до 1,2 м

Стягування металевою стрічкою

Послуга

Укладання листового вантажу на піддон

Вид послуги

Вартість послуги в грн з ПДВ
210
460
570
770
1520

Лист довжиною до 1,2 м. та шириною до 0,8 м
Лист довжиною до 1,6 м. та шириною до 1,2 м
Лист довжиною до 2 м. та шириною до 1,2 м
Лист довжиною до 3 м. та шириною до 1,5 м
Лист довжиною до 6 м. та шириною до 2 м

Послуга

Укладання вантажу в пакування з поверненням

35
65
75
100

Вид пакування
Бокс
Бокс
Бокс
Бокс
Бокс

напіввідкритий
напіввідкритий
для скла закритий OSB
закритий OSB
закритий OSB

Габарити (довжина/ширина/висота)
1,23 м х 0,25 м х 1,2 м
2,5 м х 0,43 м х 0,72 м
1,6 м х 0,15 м х 1,1 м
1 м х 0,25 м х 1,15 м
2 м х 0,4 м х 1,15 м

Вартість послуги в грн з ПДВ
50
100
120
75
120

Тарифи на додаткову упаковку

Тип упаковки
Бульбашкова плівка, 50мх1м
Гофрокартон рулонний, 50мх1,05м * 0,5 мм
Гофроящик великий, 600ммх400ммх400мм
Гофроящик малий, 380ммх290ммх195мм
Гофроящик середній, 285ммх230ммх235мм
Картонний куток, 2мх35ммх35мм * 3 мм
Картон листовий, 2,2мх1,2м * 3,8 мм
П/п мішок, 1,05мх55мм
П/п стяжка, 30см
Піддон, 1,2мх0,8мх14,5см
Сейфпакет, 32 * 43 + 5 см
Скотч, 132мх45мм
Спінений поліетилен, 50мх1м * 2 мм
Стретч плівка прозора, ширина 0,5 м вага 2,1 кг
Стретч плівка чорна, ширина 0,5 м вага 2,1 кг

Одиниця виміру
Рулон
Рулон
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Рулон
Рулон
Рулон
Рулон

Вартість в грн з ПДВ
225
330
45
15
18
12
25
15
3
90
9
39
210
180
210

У разі відмови вантажоодержувача сплачувати додаткові послуги (пакування та ін.), що були замовлені вантажовідправником, обов’язок по сплаті додаткових послуг покладається на замовника (вантажовідправника).
12* - При розрахунку об'єму для обрешетування до кожної з сторін додається 5 см. До граничних термінів доставки додається 1 робочий день.
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