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Τιµολόγιο € 5,00

Consignment € 15,00
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€ 10,00
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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210 89 05 868

www.tnt.gr

Συµβουλευτείτε τον ιστότοπο  tnt.gr για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιπρόσθετες υπηρεσίες µας και τις πιο 
ενηµερωµένες πληροφορίες και τις ισχύουσες χρεώσεις. Η TNT διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τα τέλη Επιπρόσθετων 
Υπηρεσιών καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Για τα πολύτιµα αγαθά σας, µπορούµε να προσφέρουµε ασφαλιστική κάλυψη µέχρι 25.000€  
για να αντικαταστήσετε  τυχόν απολεσθείσες ή κατεστραµένες  αποστολές.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Υπηρεσία

Μέσω των δωρεάν ηλεκτρονικών  µας συστηµάτων έχετε τη δυνατότητα για ηλεκτρονική  
προετοιµασία των συνοδευτικών  εγγράφων των αποστολών σας καθώς και πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική  πλατφόρµα τιµολόγησης. Σε περίπτωση µη χρήσης των ηλεκτρονικών  
υπηρεσίων, οι αποστολές επιβαρύνονται  µε επιπρόσθετη χρέωση.

• Μη ηλεκτρονική  
φορτωτική (NEC)

Φορτωτική € 5,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

• CS arranged import 
(XBB)

• Μη ηλεκτρονικό  
τιµολόγιο (NEI)

• Υπηρεσία 
Εισαγωγών 
(Receiver Pays) 
(RPF)

Φορτωτική 12%

∆ιαχειριστείτε  τις εισαγωγές σας σε παγκόσµιο επίπεδο µε την Υπηρεσία Εισαγωγών και 
αποκτήστε τον έλεγχο όλης της διαδικασίας αποστολής ως εισαγωγέας και παραλήπτης. 
Μπορείτε να κανονίσετε  την εισαγωγή σας µέσω του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών ή 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το  ηλεκτρονικό  σύστηµα Υπηρεσίας Εισαγωγών της ΤΝΤ 
(Express Import tool).

Ασφάλεια εγγράφων

ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Ασφάλιση για έξοδα ανακατασκευής , αναπαραγωγής, επανέκδοσης  ή επανεκτύπωσης
συµπεριλαµβανοµένου  του κόστους των υλικών. 

Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης που δηλώθηκε από τον αποστολέα είναι 
ελλιπής ή λανθασµένη  και η ΤΝΤ δεν είναι σε θέση να παραδώσει την αποστολή σας, η TNT 
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρει τη σωστή διεύθυνση και να 
πραγµατοποιήσει την παράδοση. Θα υπάρξει µια πρόσθετη επιβάρυνση ανά αποστολή για 
την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους.

Η TNT παρέχει υπηρεσίες παράδοσης σε διευθύνσεις  επιχειρήσεων . Οι παραδόσεις σε 
διευθύνσεις  κατοικιών  επιβαρύνονται  µε επιπρόσθετη χρέωση.

% επί της 
ασφαλιζόµενης  
αξίας

Ελάχιστη χρέωση

• Ασφάλιση (IN)

Φορτωτική
• (IT) Ασφάλιση αξίας 
µέχρι 500 € 

• Υπηρεσία 
παραλαβής/         
παράδοσης σε 
αποµακρυσµένες 
περιοχές (OOA, 
OOC)

Προτεραιότητα

Παραδόσεις σε διευθύνσεις κατοικίας

Ειδικός Χειρισµός

• Αποθήκευτρα (ST1, 
ST2…)

€ 60,00Αν οι αποστολές σας απαιτούν ειδικό χειρισµό και πόρους, επειδή δεν µπορούν να 
στοιβάζονται  ή θα µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµία, θα τις µεταφέρουµε µε µια επιπλέον 
χρέωση για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών διαχείρισης.

Σε περίπτωση που η αποστολή σας θα πρέπει να παραµείνει σε αποθήκη της ΤΝΤ, κατόπιν 
αιτήµατος του παραλήπτη για περισσότερο από µία ηµέρα, τότε θα τεθεί σε ισχυ ένα τέλος 
αποθήκευσης για την κάλυψη του κόστους αποθήκευσης από την TNT. Η χρέωση θα 
ξεκινήσει  µετά από µία ηµέρα αφού τα αγαθά φτάσουν στην αποθήκη της ΤΝΤ.

Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία χειρισµού της αποστολής µε προτεραιότητα από την 
παραλαβή µέχρι και την παράδοση. Στην αποστολή θα τοποθετείται  το σχετικό αυτοκόλλητο 
µε την ένδειξη "Προτεραιότητα".

Επιπλέον Χειρισµός

Αποθήκευτρα

Εάν έχετε αποστολές που δεν είναι κατάλληλες  να διαχειριστούν  µέσω του 
αυτοµατοποιηµένου  συστήµατός µας ή εάν υπερβαίνουν  συγκεκριµένες  διαστάσεις, θα τις 
µεταφέρουµε µε µία επιπλέον χρέωση για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών 
διαχείρισης.    

• Μη µεταφερόµενα 
σε ταινιόδροµο  
(SNC)
• Υπέρβαση 
διαστάσεων (SED)

• Μη στοιβάσιµες 
αποστολές (SNS)

• Προτεραιότητα (PR)

€ 25,00                  
            

 € 45,00
Φορτωτική

 € 5,00

Υπηρεσία παραλαβής / παράδοσης σε αποµακρυσµένες περιοχές

€ 10,00

€ 10,00

€ 3,00

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

• Παράδοση σε 
διεύθυνση κατοικίας 
(RES)

∆ιαχείριση αποστολών µε λανθασµένη διεύθυνση

Ως αποµακρυσµένη περιοχή ορίζεται µια δύσκολα προσβάσιµη περιοχή. Αυτό καθορίζεται 
από τον ταχυδροµικό κώδικα ή το όνοµα της πόλης. Με επιπλέον χρέωση, παραδίδουµε (ή 
παραλαµβάνουµε) σε αυτές τις περιοχές.

€ 5,00/ηµέρα
 € 15,00/ηµέρα

 € 50,00

€ 0,42/κιλό,                                     
ελάχιστη χρέωση €22, µέγιστη 

χρέωση €120

• ∆ιαχείριση 
αποστολής µε 
λανθασµένη  
διεύθυνση (RWA)

Αριθµός ηµερών
Έως 30 κιλά
Έως 125 κιλά
>125 κιλά

Ακολουθεί και 2η σελίδα



Χρέωση ανά Ποσό

Φορτωτική

Φορτωτική

Φορτωτική

Φορτωτική

Φορτωτική

Φορτωτική € 10,00

Περιορισµένες ποσότητες

€ 25,00

Χρέωση υπηρεσίας που ισχύει για αποστολές που περιέχουν πλήρως ελεγχόµενα  
επικίνδυνα  αγαθά και µπαταρίες λιθίου UN3480 / UN3090.

• Ξηρός πάγος (DI)

Ξηρός πάγος

Σύµφωνα µε τους διεθνείς  κανονισµούς  µεταφορών (IATA, ADR, κ.λπ.), µπορούµε να 
διεκπεραιώσουµε αποστολές που απαιτούν ειδικό χειρισµό, για ουσίες και εµπορεύµατα που 
ταξινοµούνται  και χαρακτηρίζονται ως τέτοια. Για ακριβείς πληροφορίες και λεπτοµέρειες, 
µπορείτε να επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα tnt.gr

Επικίνδυνα αγαθά/Επιβλαβή

#REF!

€ 35,00

• Μπαταρίες λιθίου 
(LB)

€ 35,00

€ 5,00

Εξαιρούµενες ποσότητες

Χρέωση υπηρεσίας για το χειρισµό και τη µεταφορά αποστολών που περιέχουν µπαταρίες 
λιθίου (UN3481 / UN3091).

Μπαταρίες λιθίου

• Περιορισµένες  
ποσότητες (LQ)

Βιολογικές ουσίες (Κατηγορία B)
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Χρέωση υπηρεσίας για αποστολές που περιέχουν βιολογικές  ουσίες, κατηγορίας Β 
(UN3373).

Χρέωση υπηρεσίας για το χειρισµό και τη µεταφορά φορτίων που περιέχουν ξηρό πάγο (UN 
1845).

Υπηρεσία

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συµβουλευτείτε τον ιστότοπο tnt.gr για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιπρόσθετες υπηρεσίες µας και τις πιο 
ενηµερωµένες πληροφορίες και τις ισχύουσες χρεώσεις. Η TNT διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τα τέλη Επιπρόσθετων 
Υπηρεσιών καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

• Βιολογικές  ουσίες 
(BB)

Επικίνδυνα  αγαθά σε εξαιρούµενες  ποσότητες σύµφωνα µε τους κανονισµούς  IATA για τα 
επικίνδυνα  αγαθά, τα οποία µπορούν να µεταφερθούν µέσω του αεροπορικού δικτύου.

Χρέωση που εφαρµόζεται στις αποστολές που περιέχουν επικίνδυνα  αγαθά σε (ADR) 
περιορισµένες  ποσότητες που περιορίζονται  από τις αεροπορικές µεταφορές.

• Εξαιρούµενες  
ποσότητες (EQ)

• Επικίνδυνα  
αγαθά/Επιβλαβή 
(HZ)

€ 100,00


