Sprievodca službami
Všetko, čo potrebujete pre jednoduché
a spoľahlivé expresné posielanie do zahraničia.

Pre Vaše pohodlie si sem napíšte Vaše
zákaznícke číslo FedEx:

Vítajte vo FedEx !
Vo FedEx ste Vy, náš zákazník stredobodom pozornosti. Stále usilujeme o zlepšovanie našich služieb tak, aby sme
prevýšili očakávania, s ktorými k nám prichádzate.
Obsluhujeme viac ako 220 krajín, k dispozícii máme viac ako 670 lietadiel a 43 000 vozidiel v rôznych častiach sveta.
FedEx zamestnáva viac ako 139 000 ľudí na celom svete a každý z nich je pripravený urobiť maximum pre to, aby
Vaša skúsenosť s FedEx bola vždy vynikajúca.
Na Slovensku reprezentuje FedEx od roku 1994 licencovaný partner Inspekta Slovakia, a.s., Licensee of FedEx
Express. Ide o formu lokálnej organizácie aktivít FedEx. Na všetky zásielky vyzdvihované alebo doručované na
Slovensku sa vzťahujú Prepravné podmienky FedEx EMEA (viď www.fedex.sk). Každý zákazník má zaistené
nadštandardné služby, ako kdekoľvek vo FedEx.
Starostlivá príprava pred odoslaním zásielky je kľúčová k úspechu prepravy a včasnému doručeniu. Váš Sprievodca
službami FedEx Vám krok za krokom poradí, čo presne máte vykonať u každého typu zásielky. Uľahčíme Vám voľbu
služby, balenia či vypĺňanie prepravných dokumentov. Keď budete potrebovať doplňujúce informácie k príprave
zásielok, ich pohybu či doručeniu do Vašej destinácie, môžete nám kedykoľvek zatelefonovať.
Posielanie s FedEx je naozaj jednoduché, rýchle a spoľahlivé. Ušetríme Vám cenný čas a súčasne si môžete byť istí,
že Vaša zásielka príde k príjemcovi bezpečne a včas.
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Výber služby FedEx
FedEx ponúka širokú škálu medzinárodných prepravných riešení, ktoré zahŕňajú
expresné doručovanie, rýchle špeciálne služby, ako aj ekonomické doručovanie
zásielok do celého sveta. Pre vývozcov aj dovozcov poskytujeme flexibilné
portfólio služieb, nepretržitý prehľad o stave zásielok a spoľahlivosť pri napĺňaní
očakávaní pri preprave zásielok.

SLUŽBA

POPIS

FedEx International Priority (IP)

Expresné doručenie do viac ako 220
krajín sveta v deklarovaných tranzitných
časoch

FedEx International Priority
Europe First (FEF)

Expresné doručenie po Európe do 9:00
hod, 9:30 hod alebo 10:00 hod, časy
doručenia sú podľa PSČ v danej
destinácii. Služba je za príplatok.*

FedEx International Priority
East Coast Special (ECS)

Expresné doručenie v USA nasledujúci
deň do 15:00 hod vo vybraných lokalitách
na východnom pobreží USA. Služba je
BEZ príplatku, viac ako 4.000 PSČ. *

Letecky a ekonomicky (WES)

Ekonomické riešenie prepráv do viac
ako 220 krajín celého sveta.

Dangerous goods (DG)

Spoľahlivé doručovanie nebezpečného
tovaru do vybraných krajín podľa IATA a ADR
Prepravujeme triedy 2,3,4,5,6,8,9 službou
IP alebo IPF **.

Zásielky s aspoň jedným rozmerom nad
FedEx International Priority Freight (IPF) limity pre International Priority
doručované do vybraných krajín.
Expresné doručenie nadrozmerných
zásielok v USA do 2. dňa do 15:00 hod vo
vybraných lokalitách na východnom
FedEx IPF East Coast Special (ECS IPF)
pobreží USA. Zrýchlené colné procesy.
Služba je BEZ príplatku, viac ako 2.000
PSČ. *
*
**

LIMITY

Maximálna hmotnosť
zásielky je 68 kg.
Maximálna dĺžka 274 cm
(vždy najdlhšia strana)
alebo
maximálne 330 cm v
kombinácii dĺžky a obvodu
(obvod = 2x výška + 2x
šírka)

Zásielky, ktorých váha či
akýkoľvek rozmer presahuje
limity pre IP.
IPF limity na 1 ks:
maximálna váha 1000kg,
dĺžka 300cm,
dĺžka a obvod kombinovane
760cm
(napr. štandardizovaná EU
paleta do výšky 180cm)

Prosím informujte sa o konkrétnych možnostiach doručenia Vašej zásielky na linke zákazníckej starostlivosti 0850 111 911 alebo sales@fedex.sk
Prosím informujte sa u nášho špecialistu na DG na linke zákazníckej starostlivosti 0850 111 911, voľte možnosť 2 alebo na operator@fedex.sk

Volumetrická (objemová) hmotnosť - Ceny prepravného sa počítajú podľa hmotnosti zásielky zaslanej pod
jedným prepravným listom (AWB). Celková hmotnosť sa zaokrúhli vždy nahor na celý kg. Ak je objemová hmotnosť
vyššia ako skutočná hmotnosť, vypočítajú sa dopravné náklady podľa noriem objemovej hmotnosti (IATA).
Objemová hmotnosť v kg = (šírka x dĺžka x výška) v cm / 5000
Informujte sa láskavo na linke zákazníckej starostlivosti o obmedzeniach komodít do Vašej destinácie, ktoré
môžeme prevziať k preprave. Zakázané tovary uvedené v zozname IATA nemôžu byť prijaté na prepravu.
Každá zásielka môže byť skontrolovaná pri preberaní kuriérom alebo počas prepravy. Vyhradzujeme si právo
otvoriť a preveriť akúkoľvek zásielku kvôli bezpečnostnému alebo colnému prevereniu.
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Balenie zásielky
Je známym faktom, že základným predpokladom bezproblémového doručenia zásielky
je správne zabalenie a označenie zásielky.
FedEx Vám ponúka využitie FedEx obalových materiálov, ktoré majú štandardizované
rozmery. Hlavnými výhodami pri využití štandardných obalov sú:
ź neráta sa volumetrická hmotnosť, iba hmotnosť skutočná
ź môžete využiť cenové zvýhodnenie zásielok v niektorých FedEx obaloch
ź obaly získate bezplatne u kuriéra
ź voľba vhodného obalu môže obmedziť prípadné poškodenie obsahu
Môžete samozrejme využiť aj svoje vlastné obaly. Prosím venujte zvýšenú pozornosť
primeranosti obalu a obsahu Vašej zásielky.

23cm

FedEx® Envelope
Obálka môže obsiahnuť a ochrániť až 60 strán formátu A4.
Maximálna hmotnosť obsahu 0,5 kg.

32 cm

29 cm

FedEx® Large Pak
Ideálne pre väčšie dokumenty a kompaktné výrobky.
Špeciálny, veľmi pevný obal, spevnený sklenným vláknom.
FedEx® Padded Pak
Verzia obalu s bublinkovou výplňou.(36x29cm)
Maximálna hmotnosť obsahu 2,5 kg.

38 cm

14 c

m

FedEx® Tube
Tubus pre položky, ktoré je lepšie prepravovať
zrolované, napríklad plány, obrázky a fotografie.

14
cm

31 c
m

44 cm

42 c

m

33 c

m

26 cm

32 cm

m

m
29 c

33 cm

m

cm

5c

7,6

m

31 c

FedEx® 10kg Box, FedEx® 25kg Box
Štandardizované obaly na zvýhodnené posielanie
dokumentov či tovaru.
Odporúčané maximálne hmotnosti obsahu sú 20 kg
(pre 10kg box) resp. 40 kg (pre 25kg box).
Obaly nie je možné využiť pre služby DG, WES, alebo
viac kusové zásielky.
Obaly dodáme v rozloženom stave na vyžiadanie.

96 cm

6c

cm

Small
Medium
Large

3,5

FedEx® Box
Pevné lepenkové krabice v troch
veľkostiach.

27,

2

40 cm

54 cm

Všetky uvádzané rozmery sú vnútorné.
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Vyplnenie prepravného listu

Číslo prepravného listu (AWB) je základný identifikačný údaj, ktorý
budete potrebovať pri získavaní informácií o Vašej zásielke
prostredníctvom FedEx-u, ako aj na sledovanie cez Internet

Správne a kompletne vyplnený prepravný list (AWB) a dôkladne zabalená
zásielka sú základným predpokladom pre rýchle a úspešné doručenie.

1. Odosielateľ
• Dátum odoslania zásielky (v poradí mesiac, deň, rok), zákaznícke číslo FedEx (tzv. FedEx Account No.), meno
odosielateľa, telefónne číslo, úplný názov spoločnosti, presná adresa (nie P.O. Box), mesto, vyšší územný celok,
štát, PSČ.

2. Príjemca
• Meno príjemcu, telefónne číslo (veľmi dôležité !!), úplný názov spoločnosti, presná adresa (nemôžeme doručiť na
P.O. Box), poschodie, mesto, provincia, štát, PSČ (ZIP code), identifikačné číslo príjemcu (na colné a daňové účely).

3. Informácie o zásielke
• Celkový počet kusov, celková hmotnosť v kg, objemová hmotnosť v kg (vyznačte, ak je použitá), popis tovaru,
položka colného sadzobníka, krajina pôvodu, hodnota zásielky na colné účely (musí byť identická s hodnotou na
faktúre), celková deklarovaná čiastka pre prepravu, mena, v ktorej je hodnota deklarovaná, celková čiastka hodnôt
pre colné účely.
• Ak zásielka nie je dokument, musí byt do krajín mimo EU k prepravnému listu pripojená proforma faktúra alebo
komercná faktúra (vzor – vid sekcia 4, strana 8)
• Maximálna hodnota tovaru pre zasielanie (limit zodpovednosti prepravcu) je:
* FedEx Envelope a FedEx Pak - 100 USD
* FedEx box, FedEx Tube, vlastné balenie – 50.000 USD
* Zásielky výnimocnej hodnoty (šperky, vzácne kovy a pod. 1.000 USD)
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4. Služby
.

Zvoľte druh služby, ktorú požadujete. V prípade, že požadujete službu WES, vyznacte prosím tlaceným písmom
kód “WES” v pravom hornom rohu vedla nápisu “Sender`s Copy“, použite tiež samolepiace štítky na zásielku a
AWB v spolupráci s kuriérom.
.

5. Packaging
.

Vyznačte preškrtnutím štvorčeku balenie Vašej zásielky.
.

6. Špeciálna manipulácia
.

Vyznačte preškrtnutím požiadavku na osobné vyzdvihnutie v mieste príslušnej FedEx kancelárie či sobotňajšie
doručenie (príplatková služba, nie všade dostupná).
.

7a. Úhrada prepravných nákladov
.

Vyznačte platcu prepravného. Odosielateľ – je nutné uviesť číslo Vášho účtu FedEx.
Príjemca – je nutné uviesť číslo účtu príjemcu. V prípade platby príjemcom prosím overte na 0850 111 911
správnosť a použiteľnosť účtu príjemcu.
.

7b. Úhrada dane a colných poplatkov
.

Mimo krajín EU je nutné vyplniť. Keď nemáte dohodnuté s príjemcom špeciálne pravidlá, je obvyklé, že akékoľvek
dane a clá uhrádza v danej krajine príjemca.
.

8. Variabilný symbol
.

Nepovinný údaj. Môžete zadávať akékoľvek čísla označujúce číslo Vášho nákladového centra, zákazky,
obchodného prípadu a pod. Zadané číslo sa objaví vo vyúčtovaní na Vašej faktúre.
.

9. Podpis odosielateľa
.

Svojím podpisom potvrdzujete správnosť uvedených údajov a súhlas so Zmluvnými podmienkami, ktoré sú v
skrátenej podobe na zadnej strane prepravného listu (AWB) a v úplnom znení na www.fedex.sk.
.

Pri vypĺňaní prepravného listu venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciam:
.

• Vyplňte podrobné údaje o odosielateľovi a príjemcovi, najmä telefonický kontakt. V prípade, že nebude
na adrese momentálne prítomný, dohodneme náhradné doručenie
• Nie je možné doručiť na P.O.Box
• Venujte náležitú pozornosť správnemu popisu obsahu zásielky v anglickom jazyku
• Údaje vypisujte tlačeným písmom. Skontrolujte prosím, či sa prepísali všetky kópie
• Pri vyplňovaní Vám môže poradiť kuriér, alebo volajte zákaznícky servis
Ak máte viacej zásielok, alebo posielate pravidelne, radi Vám zjednodušíme prácu nainštalovaním programu
FedEx Ship Manager (FSM) a sprístupnime unikátnu štatistickú aplikáciu FedEx InSight. Pre podrobnosti prosím
volajte zákaznícky servis FedEx 0850 111 911 alebo kontaktujte svojho obchodného reprezentanta.
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Vystavenie komerčnej a proforma faktúry

U všetkých medzinárodných zásielok vyžadujú colné úrady faktúru:
Komerčná faktúra – v prípade, že je tovar určený na predaj
Proforma faktúra – v prípade, že tovar nie je určený na predaj
Faktúra nie je vyžadovaná pre zásielky v rámci EU.

Keď využívate software pre elektronické vypĺňanie AWB FedEx Ship Manager (FSM), software Vám automaticky
vytlačí predvyplnenú faktúru.
Uvedenie presných a podrobných informácií na faktúre zaručí rýchle preclenie tovaru.
K zásielke vždy pripojte jeden originál a 4 kópie s originálom pečiatky a podpisom. Keď nemáte vlastnú faktúru
obsahujúcu všetky potrebné údaje, môžete využiť verziu na stránke www.fedex.sk, sekcia „dokumenty na
stiahnutie“. Vyplňte prosím všetky údaje.
1.
Napíšte číslo leteckého nákladového listu zásielky(AWB), ku ktorej faktúru prikladáte
.
2.
Dátum exportu – vo formáte mesiac/deň/rok
.
3.
Referencia na export (číslo zákazky a pod, nie je povinné)
.
4.
Číslo faktúry
.
5.
Dátum vystavenia faktúry
.
6.8.10. Meno (názov spoločnosti), adresa, PSČ, telefón, IČO a DIČ odosielateľa / exportéra + kontakty
.
7.9.11. Meno (názov spoločnosti), adresa, PSČ, telefón, IČO a DIČ príjemcu / importéra + kontakty
.
12.
Účel zásielky – zvoľte možnosť, alebo vypíšte
.
13.+14. Kompletné údaje o importérovi, pokiaľ sa líši od príjemcu. Meno (názov spoločnosti), adresa, PSČ, telefón,
IČO a DIČ, kontakty
.
15.
Krajina výroby (pôvodu)
ź Keď bol tovar vyrobený vo viac ako jednej krajine, každá krajina pôvodu musí byť uvedená u každej
odpovedajúcej položky
ź Krajina pôvodu je krajina, kde bol tovar vyrobený, nie odkiaľ bol importovaný
.
16.18. Uvádzajte úplný popis položiek v angličtine. Všeobecný popis nie je dostatočný, musia byť
jednoznačné tieto údaje:
ź O čo sa jedná
ź Z čoho je to vyrobené
ź Koľko je to kusov / aké je množstvo. Uvádzajte jednotkové aj celkové množstvo, mernú jednotku,
hmotnosť, jednotkovú cenu a celkovú hodnotu
ź Ako sa bude používať (napr. „spare part for laboratory instrument“ pre komerčnú faktúru alebo „sample
for testing purposes, not for resale“ pre proforma faktúru)
.
18.19. Uvádzajte menu. Nezabúdajte prosím, že znak doláru ($) používa viacej krajín, preto je
21.26. dôležité stanoviť u každej meny špecifický trojpísmenový kód, napr. USD, CAD, AUD a pod. Použitie len
znaku „$” je nedostatočné a môže spôsobiť zdržanie zásielky.
.
20.
Označte dodacie podmienky podľa Incoterms (nepovinný údaj)
Príslušný menový kód môžete nájsť na webovej stránke Vašej banky – menové kurzy
.
27.
Potvrďte správnosť údajov uvedením dátumu a podpisu
K zásielke vždy pripojte jeden originál a kópie s originálom pečiatky a podpisom
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Objednávka vyzdvihnutia zásielky
Všetky prepravy podliehajú Všeobecným prepravným podmienkam, ktoré sú uvedené
v skrátenej verzii na zadnej strane Leteckého nákladového listu (AWB), na internete
www.fedex.sk či na www.fedex.com. Na vyžiadanie Vám ich zašleme. FedEx si
vyhradzuje právo kedykoľvek s predošlým oznámením alebo bez predošlého
oznámenia upraviť, pozmeniť, alebo zrušiť svoje služby alebo upraviť či pozmeniť
Prepravné podmienky.

Prepravu Vašej zásielky si môžete objednať :
ź na webovej stránke www.fedex.sk v sekcii “OBJEDNANIE VYZDVIHNUTIA ZÁSIELKY”
ź e-mailom na adrese fedex@fedex.sk. Uvádzajte čo najviac informácií o Vašej zásielke, informácie o

odosielateľovi aj príjemcovi, PSČ a nezabudnite uviesť telefón na príjemcu a svoj telefón, budeme Vás
kontaktovať na prípadné doplnenie informácií či potvrdenie vyzdvihnutia
ź telefonicky na 0850 111 911 alebo 02-4821 0000
ź Automatizovaným spracovaním v softwarovej aplikácii FSM (FedEx Ship Manager)
Informujte sa o vyzdvihovacích a tranzitných časoch pre Vaše zásielky.
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Platby, poplatky a zúčtovanie služieb
Cena prepravného (viď cenník) zahŕňa vlastnú prepravu od dverí ku dverám, neobsahuje poplatky, ktoré sú
variabilné a vzťahujú sa na každú prepravu:

Palivový príplatok – DFS (Dynamic Fuel Surcharge)
Účtuje sa ku každej leteckej preprave, zohľadňuje ceny palív na komoditných burzách. Aktuálnu výšku DFS a jej
výpočet nájdete na www.fedex.sk alebo www.fedex.com.

Navýšenie zodpovednosti prepravcu
Pokiaľ uvedená hodnota zásielky je nad limity stanovené pre jednotlivé produkty, účtujeme 0,30 EUR za každých
166 EUR hodnoty alebo ich zlomok nad stanovený limit:
ź limit pre FedEx Envelope a FedEx Pak je 100 USD a nedá sa navýšiť
ź limit pre zásielky IP a IPF je 50.000 USD. V cene prepravného je zarátaný limit zodpovednosti prepravcu
500 USD.
Preverte si prosím limity maximálnych hodnôt pre Vašu destináciu, môžu sa líšiť.

Sobotné doručenie
V niektorých destináciách je možné sobotné doručenie. Príplatok je 33 EUR. Prosím preverte možnosť sobotného
doručenia pre Vašu destináciu na čísle zákazníckej starostlivosti alebo na fedex@fedex.sk. Službu odporúčame
pre nízko hodnotové zásielky.

Príplatky za dangerous goods (DG)
Štandardný príplatok pre zásielky s nebezpečným tovarom (DG) je 1 EUR/kg najmenej však 70 EUR.

Daň z pridanej hodnoty
Je účtovaná k cene zásielky do členských krajín EU. DPH sa počíta z celkovej ceny prepravného, vrátane všetkých
aplikovaných príplatkov.
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Sledovanie zásielky
ź Základným identifikačným údajom je 12 miestne číslo leteckého nákladového listu (AWB).
ź Zásielka a jej status je vždy registrovaný na každom prekladisku.
ź Sledovať status zásielky môžete na stránkach www.fedex.sk alebo www.fedex.com alebo na vyhľadávači

Google zadaním 12 miestneho čísla AWB. Prekliknutím získate posledné aktuálne informácie.
ź Keď pracujete s viacerými zásielkami, využite originálnu štatistickú aplikáciu FedEx InSight. Urobí všetku prácu

za Vás, sledovanie pohybu zásielok a štatistiky máte k dispozícii on-line.
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Úhrada prepravy
Zvoľte si spôsob platby, ktorý Vám vyhovuje:

V hotovosti
Pri odovzdaní zásielky kuriérovi, daňový doklad dostanete od kuriéra.

V hotovosti / kartou
V centrále FedEx v Bratislave.

Faktúrou odosielateľovi
Štandardné platobné parametre sú:
ź priebežná fakturácia po doručení zásielky
ź 14 denná splatnosť faktúry
Pre aplikáciu bezhotovostných platieb či zliav musíte mať podpísanú zmluvu s FedEx (Inspekta Slovakia, a.s.) o
poskytovaní prepravných služieb. Zmluvní zákazníci môžu využívať výhodu fixných zliav, akčných cien a
zákazníckych programov. Informujte sa prosím u svojho obchodného reprezentanta.

Príjemcom
V tomto prípade je nutné uviesť platné zákaznícke číslo príjemcu, tzv. FedEx Account Number. Preverte si pred
odoslaním zásielky vyznačenie tejto možnosti na leteckom nákladovom liste (AWB) s príjemcom, či je informovaný
o tomto spôsobe platby. Pokiaľ je príjemca v oneskorení s platbou (śtandardné platobné podmienky FedEx sú
priebežná fakturácia po doručení a 14 dňová splatnosť), budú náklady preúčtované odosielateľovi.

Treťou stranou
V tomto prípade je nutné uviesť platné zákaznícke číslo platca prepravy, tzv. FedEx Account Number. Preverte si
pred odoslaním zásielky vyznačenie tejto možnosti na leteckom nákladovom liste (AWB), či je platca informovaný o
tomto spôsobe platby. Pokiaľ je majiteľ uvedeného účtu v oneskorení s platbou (śtandardné platobné podmienky
FedEx sú priebežná fakturácia po doručení a 14 dňová splatnosť), budú náklady preúčtované odosielateľovi.

10

9

Ďalšie špeciálne prepravné služby

V rámci komplexnosti služieb pre zákazníkov FedEx máme pripravené portfólio
doplnkových prepravných riešení.

Direct Courier
Preprava dedikovaným autom pre Vašu zásielku po celej Európe. Vybraný kuriér s jazykovými znalosťami doručí
Vašu zásielku od dverí ku dverám. Cena za prepravu sa odvíja od kilometrovej vzdialenosti.
Ponuku Vám vypracujeme na konkrétnu požiadavku obvykle do 30 minút od zadania.

First Flight Out
Služba pre väčšinu destinácií a obchodných centier po celom svete. Služba je obdobná ako Direct Courier,
preprava je letecká či kombinovaná letecká a pozemná. Využíva možnosti odletu prvého lietadla po zadaní
požiadavky z najbližšieho letiska odoslania zásielky a čo najrýchlejšieho doručenia príjemcovi.
Ponuku Vám vypracujeme na konkrétnu požiadavku obvykle do 30 minút od zadania.

Handcarry
Služba door-to-door realizovaná s maximálnou prioritou na jediný faktor. Čo najkratší prepravný čas. Zásielku
spravidla doručuje konkrétna osoba, ktorá zaistí aj preclenie v krajine príjemcu a doručenie príjemcovi.
Ponuku Vám vypracujeme na konkrétnu požiadavku obvykle do 30 minút od zadania.

Charter Air
Služba dedikovaného lietadla pre Vaše potreby. Dostupnosť služby je podľa veľkosti nákladu. V závislosti na
dostupnosti techniky vieme do nosnosti 1.100 kg pripraviť lietadlo do 3 hodín, vrátane letového plánu, s odletom z
Bratislavy.
Ponuku Vám vypracujeme na konkrétnu požiadavku najneskôr do 60 minút od zadania.
Vymenované špeciálne služby nie sú produktom FedEx. Zaisťuje ich Inspekta Slovakia, a.s., Licensee of FedEx
Express. Platba za špeciálne služby je možná len v rámci Slovenska.

10

Colné služby export / import
ź Pri exporte aj importe je vlastné colné prejednanie zahrnuté v cene prepravy.
ź Pri importných hodnotových zásielkach je úhrada cla podmienkou pre ich prepustenie do voľného obehu a

doručenie.
ź Pri importných zásielkach nás môžete poveriť zastupovaním v colnom konaní v režimoch voľný obeh a tranzit

formou komisionárskej zmluvy, čo Vás odbremení od akýchkoľvek starostí s nevyhnutnými úkonmi.
ź Inspekta Slovakia a.s. , Licensee of FedEx Express ručí za colné dlhy vlastnou zárukou. Za ručenie v režime

voľný obeh a tranzit účtujeme poplatky podľa cenníka. Bližšie informácie získate na linke zákazníckej
starostlivosti 0850 111 911 alebo na colnik@fedex.sk
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Cenník colných služieb platný od 1.2.2012
Vystavenie colných dokladov
JCD - import cez FedEx
JCDd - import ďalšie položky cez FedEx
JCD - export cez FedEx
T1 - import cez FedEx
T1 - ďalšie položky

Jednotka, Množstvo
1 kus
1 položka
1 kus
1 kus
1 položka

do16600Ä

Cena v Eur
zdarma
2% min.12Ä
2% min.12Ä

Hodnota tovaru v Ä
do 16600Ä
od 16600Ä do 33194Ä
Za každú ďalšiu započatú sumu 33194Ä

Cena v Eur
12Ä
40Ä
40Ä

Ručenie za režim voľný obeh pri dovoze Hodnota colného dlhu v Ä
Neobchodný tovar pre fyzické osoby
Do 33Ä
Od 33Ä do16600Ä
Právnické osoby
Ručenie za režim tranzit

Skladné
Do 10 kalendárnych dní od príchodu zásielky

Za každý ďalší započatý kalendárny deň
Iné služby
Dodatočné vystavenie JCD pri vývoze
Vystavenie overenej kópie JCD/T1
Oprava JCD, ak chybu nespôsobil FedEx
Vyhľadanie dokladov v archíve

Cena bez DPH
zdarma
1,50Ä
zdarma
8Ä
1,5Ä

Za každý vyhľadaný dokument

Cena v Eur
zdarma
1Ä/kg/deň min.5,00Ä
Cena v Eur
2% min.12Ä
20Ä
20Ä + kolok
20Ä + kolok
20Ä
* uvedené ceny sú bez DPH
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Kontaktujte nás
Letisko M.R.Štefánika
82312 Bratislava
Tel.: 02 / 4821 0000
Fax: 02 / 4821 0090
infolinka: 0850 111 911
e-mail: obchod@fedex.sk
fedex@fedex.sk
www.fedex.sk

Vaše poznámky
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Inspekta Slovakia, a.s.
Licensee of FedEx Express
Letisko M.R.Štefánika
82312 Bratislava
Tel.: 02 / 4821 0000
Fax: 02 / 4821 0090
infolinka: 0850 111 911
e-mail: obchod@fedex.sk
fedex@fedex.sk
www.fedex.sk

