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0.225%מהערך המוצהר

מינימום 17.00 $

ג"לק $ 0.50

מינימום 26.00 $

מקסימום 160.00 $

 12.00$משלוח.י הבלדר"המשלוח יסומן בתוויות המשלוח בסימון עדיפות מיוחד ויקבל עדיפות בפיזור ע

 52.00$משלוח

(או יותר)ג ומימד אחד " ק30- שוקל פחות מ (או יותר)עמלה עבור משלוחים אשר פריט אחד 

.0.76 x (W) 0.76 x (L) (H) 1.21:- חורג מהממדים הבאים

 65.00$משלוח

(או יותר)ג ומעלה ומימד אחד " ק30שוקל  (או יותר)עמלה עבור משלוח אשר פריט אחד 

1.50 x (W) 1.20 x (L) 1.20 (H): אקספרס-חורג מ

1.50 x (W) 1.20 x (L) 2.40 (H):אקונומי אקספרס

45.00 $משלוח

:העמלה חלה על המשלוח,      אם אחד או יותר מהקריטריונים מתקיימים

;     תופים

 23.00$משלוח

ח.ל.ט

20עמוד 
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נוספים שירותים

.www.tnt.com: למידע מפורט אודות השירותים הנוספים והעמלות המעודכנות אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט

במידה והמשקל הנפחי או הפיזי בפועל גבוה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים של השירותים הנוספים במהלך השנה

.או הגבוה מביניהם (מימדי החבילה)החיוב יחושב על בסיס משקל החבילה נפחי , מהמשקל הפיזי או הנפחי המוצהר או ממשקלה הפיזי בפועל

שירותמשטרי מטען ידני וחשבוניות 

25.00 ₪משלוח

ביטוח

 Non-electronic • .(בצורה אלקטרונית)עמלה עבור שטר מטען ידני אשר לא הופק על ידי הלקוח 

consignment (NEC)

 6.00$משלוח

 Non-electronic invoice • .עמלה עבור חשבונית שנשלחת ללקוח באמצעות הדואר ולא דרך המייל

(NEI)

18.00 ₪חשבונית

י חברת "שירות הביטוח יינתן ע. (נקוב באחוזים מערך המוצהר)תוספת עבור ביטוח תכולת המשלוח 

. לתנאים המלאים יש לפנות למחלקת שירות לקוחות. ביטוח חיצונית ובהתאם לתנאי הפוליסה

(לא חל על מדינות שבהן נמכרת אחריות מורחבת: שימו לב)

 • Insurance )INS(

איסוף והפצה

הפצה ליעדים מרוחקים/איסוף

יעד מרוחק נקבע בהתאם לנגישותו ומרחקו של . או בעלי גישה מוגבלת/שילוח ליעדים מרוחקים ו

שילוח ליעד . (www.tnt.com: לפרטים נוספים בקרו באתר האינטרנט בכתובת)המיקוד /הישוב

.ל אפשרי בתוספת עמלה"הנ

 • Out of Area delivery 

(OOA)

שירותי יבוא
 Express Import System- מעמידה לרשותך מערכת מתקדמת להזמנת איסופים עצמית החברה

(EIS) (כרוך בעמלה)ח המקבל באמצעות שרות הלקוחות "ניתן לבצע הזמנת איסוף יבוא ע.

 • CS arranged import 

(XBB)

3.50$ 

טיפול בכתובת פיזור שגויה

אנו ננסה לאתר את הכתובת , שגויה/י השולח הינה חסרה"במידה שכתובת הפיזור שניתנה ע

אם לא נצליח לאתר את . הלקוח יחוייב בעמלה נוספת, במקרה כזה.הנכונה ונשלים את המשלוח

לא טיפול עלינו האחריות לעמוד במחויבות שלנו , הכתובת וכתוצאה מכך לא נוכל לפזר את המשלוח

.לספק את המשלוח

 • Resolved wrong 

address (RWA)

30.00 ₪משלוח

משלוח

הפצה לכתובת פרטית

.עמלה עבור הפצת המשלוחים לבית או בית מגורים פרטי תקפה גם במקרים שהעסק פועל מהבית
 • Residential delivery 

(RES)

משלוח

 Exceeding dimensions • (Exceeding dimensions)     מידות חורגות 

(SED)

)AHS Packaging )AHP • (Additional Handling Packaging) (2023זמין החל מינואר ) AHS     אריזת 

החבילה או המשלוח אינם עטופים במלואם באריזת משלוח חיצוני   - 

,למשל: החבילה או המשלוח אינו עטוף במלואו על ידי אריזה חיצונית שאינה עשויה מקרטון   - 

טיפול במשלוח

שילוח בעדיפות

 • Priority )PR(

טיפול נוסף במשלוח

חבילה אשר לא ניתן למיין אותה על גבי המסוע : עבור משלוחים הדורשים טיפול נוסף כגון

*:תיגבה עמלה נוספת על פי העמלות הבאות, האוטומטי או חבילה במידות חורגות

)Non-conveyable )SNC • (Non-conyeyable)     לא ניתן להעברה 

;עלולה להסתבך או לגרום נזק לחבילות אחרות או למערכת המיון שלנו   - 

)AHS Weight )AHW • (Additional Handling Weight) (2023זמין החל מינואר ) AHS     משקל 

לא חל. (ג" ק68-אך נמוך מ)ג " ק31-     העמלה חלה במידה ומשקלו האמיתי של חבילה גדול מ

.אריזה או חבילה שאינם משטח סטנדרטי,      על פריט

FedEx Express International ישראל | 2023  תעריפים בינלאומיים וזמני מסירה

(קלקר, למשל)או קצף פוליסטירן מורחב , (קשה ורך)פלסטיק , עור, קנבס, עץ,      מתכת

;החבילה או המשלוח עטוף באריזה משלוח חיצונית מכוסה בניילון נצמד או נייר עטיפה   - 

צמיגים או, חביות, דליים, פחיות, צינורות דואר (לרבות ללא הגבלה), אם הוא עגול או גלילי   - 

כולל)ידיות או רצועות , (למשל אופניים)או בעל גלגלים , פלסטיק או בד, רתום ברצועות מתכת   - 

או שבהן התכולה בולטת מחוץ לשטח,      חבילות שבהן שטח הפנים החיצוני עטוף בצורה רופפת

;(     הפנים

.מ היטלים וחיובים נוספים"ב ואינם כוללים מע"המחירים נקובים בדולר ארה.  וכפופים לשינויים02/01/2023 -המחירים תקפים החל מה
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מימדים חריגים (1

לא ניתן להעברה (2

AHSאריזת  (3

AHSמשקל  (4

 176.50$משלוח

מספר יומים 

ליום $ 6.00ג"ק 30 עד

ליום $ 18.00 ג"ק 125 עד

ליום $ 60.00ג"ק 125 מעל

 70.00$משלוח

משלוח

משלוח

החיוב למשלוחים. החבילה תאוחסן במחסן יצוא מאובטח בשדה התעופה, טרם שילוח החבילה ליעדה
.ג משקל פיזי" ק20מעל 

ח.ל.ט

פריט או חבילה אחת שלא ניתן לערום , עמלה זו חלה עבור משלוחים אשר כוללים לפחות משטח

תוספת זו חלה פעם אחת . באופן בטוח ומאובטח, עליה חבילות או משטחים נוספים בצורה אנכית

על . גם אם מספר משטחים או חבילות מזוהות כחבילות שלא ניתן לערום עליהם, בכל משלוח

" משלוחים שלא ניתן לערום עליהם"וגם עמלת " טיפול נוסף במשלוח"משלוח יכול  לחול עמלת 

  חיוב  העמלה אינו מייצג שירות הניתן להזמנה ולא מכילה התחייבות כלשהיא מצד החברה: הערה)

במידה וייתכן שלא  יהיה ניתן לערום על גבי המשלוח המדובר משלוחים נוספים  בנקודה מסויימת 

.(במהלך ההובלה

(Book slot delivery)אחסון משלוח לפי בקשה 

תחול עמלת הזמנת , אם יש צורך לאחסן את המשלוח ביעד לפי בקשת המקבל מעבר ליום אחד

העמלה תחל יום לאחר הגעת . אחסון משלוח על מנת לכסות את עלות האיחסון הנגרמה לנו

.המשלוח ליעד האחסון

 • Book slot delivery )ST1, 

ST2…(

נוספים שירותים

שירות

התוספת תחול על סמך.  תחייב רק על חיוב טיפול נוסף אחד לכל משלוחTNTהערה *

: ההירככיה הבאה

)Non-stackable )SNS • (Non-stackable)משלוחים שלא ניתן לערום עליהם 

 120.00$משלוח

קרח יבש

)Dry Ice )DI • .(UN 1845)החיוב חל על טיפול ושינוע של משלוחים המכילים קרח יבש 

(Limited Quantities)הגבלת כמויות 

(חומרים מסוכנים)שילוח מיוחד 
ביכולתינו לטפל במשלוחים המצריכים , (...ו"וכ, IATA ,ADR)בהתאם לתקנות הובלה בינלאומיות 

.לפרטים מדויקים יש לפנות למחלקת השירותים המיוחדים . טיפול מיוחד כגון חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים

 Dangerous • .החיוב חל על משלוחים המכילים חומרים המוגדרים כמסוכנים

goods/Hazardous (HZ)

סוללות ליטיום

 להוראות אריזה IIהחיוב חל על טיפול ושינוע של משלוחים המכילים סוללות ליטיום בהתאם לסעיף 

.(ADR) 188או בהוראה מיוחדת  (IATA DGR)מתאימה 

 • Lithium Batteries )LB(10.00$משלוח 

לא ניתן לשלוח אותם )בכמויות מוגבלות  (ADR)החיוב חל על משלוחים המכילים חומרים מסוכנים 

.(דרך האוויר

 • Limited Quantity )LQ(30.00$משלוח 

(Excepted Quantities)כמויות מוסכמות 

 Excepted Quantity )EQ(30.00$ • .החיוב חל על משלוחים המכילים חומרים מסוכנים בכמויות מוסכמות

אורגניזם שעבר הנדסה גנטית
 Genetically modified • .(UN3245)החיוב חל על משלוחים המכילים אורגניזם שעבר הנדסה גנטית 

organism (GM)

30.00$ 

שירותים נלווים- עמילות מכס 

(Bקטגוריה )רכיבים ביולוגיים 

 B. • Biological Substance (UN3373)החיוב חל על טיפול ושינוע של משלוחים המכילים רכיבים ביולוגיים מקטגוריה 

(Cat. B) (BB)

 40.00$משלוח

39.00$ 

עמלת אחסנה ביצוא

 • Warehousing (WHS)1.15 ₪ג פיזי"לק

www.tnt.com: אנא בקרו באתר האינטרנט. החברה מספקת לכם את ליווי ותמיכה בשירותי המכס

שירותים אחרים
רשומון יצוא

 Export Documentation • .פ דרישה"הפקת רשומון יצוא למשלוח ע

Fee (CL1)

משלוח

.מ היטלים וחיובים נוספים"ב ואינם כוללים מע"המחירים נקובים בדולר ארה.  וכפופים לשינויים02/01/2023 -המחירים תקפים החל מה


