OPTIONAL SERVICES
DHL Express
Vārds
Apraksts
Lai atvieglotu sūtīšanu, DHL Express var noorganizēt saņēmēja valsts uzlikto nodokļu un nodevu piestādīšanu nosūtītājam vai trešajai pusei nevis saņēmējam.
Nodokļu apmaksa saņēmēja
Papildus maksa tiek piemērota ikreiz, kad nosūtītājs pieprasa saņēmēja valsts noteikto nodokļu, nodevu vai citu administratīvo izmaksu piestādīšanu ārpus saņēmēja
vietā
valsts.

Uzskaites vienība

Papildus piemaksas

Par sūtījumu

18.00 EUR

Īpaša paņemšana

Ja nepieciešama īpaša sūtījuma paņemšana ar atsevišķu transportlīdzekli vai ārpus ierastā darba laika, varam jums to noorganizēt.

Par sūtījumu

20.00 EUR vai 0.45 EUR par kg, ja augstāks

Piegāde sestdienā

Piedāvājam Sestdienas piegādes pakalpojumus uz galvenajām pilsētām vairāk kā 70 valstīs. Lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, lūdzam sazināties ar mūsu
klientu apkalpošanss nodaļu.

Par sūtījumu

30 EUR

Atkarīga no sūtījuma
vērtības

1% no norādītās sūtījuma vērtības, bet ne
mazāk par 10.00 EUR EUR

Ja jūs sūtat tādus vērtīgus dokumentus kā pases, vīzu pieteikumus vai sertifikātus Jūs varat palielināt DHL standarta atbildību ar šī pakalpojuma palīdzību. Tas
nodrošina kompensāciju sūtījuma bojājuma vai pazušanas gadījumā.

Par sūtījumu

4.00 EUR

Ja sūtījums satur sensitīvus dokumentus vai augstas vērtības preci, varat pieprasīt, lai DHL sūtījumu atdod tikai pret parakstu no saņēmēja vai tā pārstāvja piegādes
adresē. DHL nodrošinās, ka sūtījums netiks pārvirzīts piegādei uz citu piegādes adresi.

Par sūtījumu

5.00 EUR

Piegāde dzīvesvietā

Klienti, kas veic sūtījumus saņēmējiem uz dzīvesvietas adresēm var atzīmēt piegādes adresi kā dzīvesvietu, tādā veidā aktivizējot īpašas piegādes iespējas. Šādiem
sūtījumiem DHL Express proaktīvi informēs saņēmēju ar e-pastu vai īsziņu par sūtījuma virzību. Saņēmēji varēs izvēlēties viņiem ērtāko piegādes risinājumu On
Demand Delivery lapā.

Par sūtījumu

3.00 EUR

GOGREEN Klimatu
saudzējošs

Šis pakalpojums piemērots klientiem, kam nepieciešama uzticama metode oglekļa emisiju ikgadējam aprēķinam sūtījuma līmenī un šo emisiju neitralizēšana
apstiprinātās vides programmās. Procesu uzrauga Société Générale de Surveillance (SGS).
DHL var arī sniegt vai nu vispārīgu vai detalizētu "oglekļa pēdas"atskaiti. Sazinieties ar DHL Klientu apkalpošanas nodaļu vai jūsu Pārdošans pārstāvi lai uzzināt vairāk.

Par sūtījumu

0.10 EUR par sūtījumu un 0.10 per kg, ja
augstāka

Lepakojums

Mēs piedāvājam vairāku veidu augstas kvalitātes iepakojumus ar DHL logo. Vienreiz lietojamie maisi, aploksnes un mazākās kastes ir pieejami bez maksas. Lielāka
izmēra un trijstūra veida kastes var tikt pasūtītas Klientu apkalpošanas nodaļai un kurjers tās paņems līdzi braucot pēc sūtījuma, par papildus maksu.

Par krājumu

3.00 EUR

Nominētais Importētājs (IOR)

Šis pakalpojums ļauj nosūtītājam sūtīt muitojamu paku saņēmējam, bet nodokļus un nodevas piestādīt saņēmēja valstī trešajai pusei, kura darbojas kā Nominētais
Importētājs (Importer of Record). Muitas rēķinā papildus saņēmēja adresei jāiekļauj arī importētāja rekvizīti.

Par sūtījumu

18.00 EUR

Par rēķinu

30.00 EUR

Par sūtījumu

5.00 EUR

Sūtījuma apdrošināšana

Paplašinātā atbildība

Paraksts piegādes adresē

Rēķina izmaiņas

Neitrāla sūtījumu piegāde

Iesakam šo aptverošo aizsardzību jūsu īpaši vērtīgajiem vai personīgajiem sūtījumiem, lai nodrošinātu sirdsmieru zemas iespejamības sūtījuma fizisku bojājumu vai
nozušanas gadījumā.

Pēc klienta numura turētāja pieprasījuma veiktas rēķina izmaiņas, atceļot jau izrakstīto rēķimnu un izrakstot jaunu rēķinu citam klienta numuram, kurš nav bijis
norādīts sūtījuma pavadzīmē.
Šis pakaplojums atļauj veikt paku sūtījumus, neatklājot saņēmājam patieso preces vērtību, jo muitošanas pavaddokumenti tiek noņemti no pakas pirms piegādes.

