
Detay Ücret

Gönderi € 5.00

Fatura € 5.00

Gönderi € 15.00

0.5%

min € 10.00

Gönderi € 0.42/kg, 

min € 22.00

max € 120.00

Gönderi € 3.00

Gönderi € 6.00

Gönderi € 10.00

Gönderi € 45.00

Gönderi € 55.00

Gönderi € 40.00

Gönderi € 20.00

*NOT: TNT her zaman gönderi başına yalnızca bir Ek İşleme ek ücreti uygulayacaktır. Ek ücret 

aşağıdaki hiyerarşiye göre uygulanacaktır:

1) Max. boyutun üzerinde

2) Konveyor ile taşınamaz

3) AHS Ambalaj

4) AHS Ağırlığı

AHS Ambalaj

Bu, aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

- bir dış nakliye konteynırına veya ambalajına tam olarak konulmamışsa

- bir dış nakliye konteynırına veya metal, ahşap, kanvas, deri, sert plastik, yumuşak plastik veya 

genleşmiş polistiren köpük (örneğin, strafor) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oluklu 

mukavva (karton) malzemelerden yapılmayan ambalaja konulmamışsa

- bir dış nakliye konteynırı veya şrink film veya streç sargı ile kaplanmış ambalaj içinde

- postalama tüpleri, teneke kutular, kovalar, variller, lastikler dahil (sınırlama olmaksızın) yuvarlak 

veya silindirik

- metal, plastik veya kumaş bantla bağlanmış veya dış yüzey alanının gevşek bir şekilde sarıldığı veya 

içindekilerin yüzey alanının dışına çıktığı paketler dahil olmak üzere tekerlekleri (örneğin bisiklet), 

tutacakları veya kayışları olan

İstiflenemeyen Gönderiler İstiflenemeyen gönderiler 

(SNS)

Gönderi € 150.00

Bu ek ücret, istiflenemeyen en az bir parça, kızak veya palet içeren tüm gönderiler için geçerlidir. 

İstiflenemezlik, bir parçanın, kızağın veya paletin dikey olarak güvenli ve emniyetli bir şekilde 

istiflenemeyeceği anlamına gelir. Bu ek ücret, bir gönderide istiflenemez olarak tanımlanan birden 

fazla parça paketlenmiş olsa bile gönderi başına bir kez uygulanır.

AHS Ambalaj

(AHP)

AHS Ağırlığı

Bu, bir öğenin gerçek ağırlığı 31 kg'dan fazlaysa (ancak 68 kg'dan azsa) geçerlidir. Bu, standart bir 

palet üzerindeki bir ürün, paket veya kutu için geçerli değildir.

AHS Ağırlığı

(AHW)

Standart ölçüler içinde olmayan veya otomatik konveyor sistemimize giremeyen paket ve kargolar, ek 

elleçleme gerektirdiği için ek hizmet farkı ile taşınır. 

Konveyor ile taşınamaz Konveyor ile taşınamaz (SNC)

Ağırlığı 30 kg altında olan ve ölçüleri aşıdaki değerlerin bir veya fazlasından yüksek olan tüm 

gönderiler için.

1.21 m (L) x 0.76 m (W) x 0.76 m (H)

Max. boyutun üzerinde Max. boyutun üzerinde (SED)

Ağırlığı 30 kg üzerinde olan ve ölçüleri aşağıdaki değerlerin bir veya fazlasından yüksek olan tüm 

gönderiler için.

Express:                    1.2 m (L) x 1.2 m (W) x 1.5 m (H)

Economy Express:   2.4 m (L) x 1.2 m (W) x 1.8 m (H)

Ek Elleçleme

Konut Teslimat Adresi

TNT iş adreslerine teslimatlarını standart olarak yapar. Konut adreslerine teslimatlar, gönderi başına ek 

servis ücreti gerektirir.

Konut Teslimat Adresi (RES)

Yanlış Adres Beyanı

Göndericinin verdiği alıcı adresinin eksik ya da hatalı olması durumunda TNT, doğru adresi bularak 

gönderiyi yerine ulaştırmak için her tür çabayı gösterir. Bundan doğan masrafı karşılamak üzere, gönderi 

başına ek bir hizmet ücreti uygulanır. 

Yanlış Adres Beyanı (RWA)

ELLEÇLEME

Öncelikli Servis

Toplamadan, dağıtıma kadar gönderiniz öncelikli işlem görecektir. Öncelikli Servis (PR)

% Ürün Değeri

Toplama & Dağıtım

Bölge Dışı Lokasyon

Bölge Dışı Lokasyon, ulaşımı zor olan noktalardır ve postakoduna göre belirlenmektedir. Ek bir hizmet 

farkı alarak dağıtım alanımız dışında kalan uzak ve ulaşımı zor olan noktalardan ve noktalara toplama ve 

dağıtım yapıyoruz. 

Bölge Dışı Lokasyon 

Toplama ve Dağıtım (OOA, 

OOC)

İthalat Hizmeti
İthalat hizmetimizi Müşteri Hizmetleri ile organize edebilir veya çevrimiçi Express Import Sistemimizi 

kullanabilirsiniz. 

Müşteri Hizmetleri ile

ithalat hizmeti(XBB)

Sigorta
Değerli gönderilerinizin kaybolma va hasarlanma riskine karşı sigorta yaptırabilirsiniz. Sigorta (IN)

Elektronik Olmayan Konşimento/Fatura Ek Ücreti Ek Ücret Kodu

Elektronik çözümlerimizi kullanarak konşimento hazırlamak istemezseniz, basılı konşimento 

hazırlayabiliriz.

Basılı Konşimento (NEC)

Basılı Fatura (NEI)

En güncel bilgiler, geçerli fiyatlar ve ek hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye tnt.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yıl boyunca ek 

hizmet ücretlerini değiştirme hakkımız saklıdır.Ücretlerimiz, müşteri tarafından beyan edilen değer veya gerçek ağırlık/boyutlar bazında 

hesaplanır. Kilogram cinsinden hacimsel (veya boyutsal) ağırlık, yalnızca beyan edilen veya gerçek ağırlığı aştığı zaman ücretleri 

hesaplamak için kullanılır.

Sayfa 1

EK HİZMETLER
DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN

tnt.com adresini ziyaret edin



Detay Ücret

Gün Sayısı

30 kg 'a kadar € 5.00 x gün

125 kg'a kadar € 15.00 x gün

>125 kg üzerinde € 50.00 x gün

Parça Başı € 5.00

Gönderi € 18.00

Gönderi € 25.00

Gönderi

5 kg'a kadar € 40.00

5kg'dan sonra € 40.00 

+ € 5.00 x kg

GönderiLimitli Miktar (LQ) € 40.00

Irak ve Afganistan ülkelerine yapılan gönderiler için konşimento başına ek güvenlik ücreti

Ek Güvenlik (CL)

Özel Taşımacılık (Tehlikeli Madde)
Uluslararası taşımacılık kurallarına göre taşınması gereken (IATA, ADR, vb.) farklı gönderiler için özel 

taşımacılık ve özel elleçleme hizmetleri verebiliriz. Daha detaylı bilgi için lütfen tnt.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz.

Ek Güvenlik

Ek Ücret Kodu

Depoda bekletme ücreti

Alıcı talebi üzerine gönderinin varış deposunda 1 günden fazla bekletilmesi durumunda 2. günden 

başlamak üzere günlük depolama ücreti yansıtılır. 8 gün ya da daha uzun süre bekletilen gönderilere 

sabit 12 günlük ücret uygulanır.

Depoda Bekletme Ücreti(ST1, 

ST2…)

Tehlikeli Maddeler Tehlikeli Madde (HZ) € 100.00

Kuru Buz Kuru Buz (DI)

Limitli Miktar

Çok parçalı gönderiler

Gönderiniz birden fazla parçadan oluşuyorsa, bu gönderiniz tarafımızca ek ücret karşılığı elleçlenecektir.

Çok Parçalı Gönderi (MPC)

Gönderici gümrük ödemeli

Gönderici, varış ülkesinde oluşan gümrük masraflarının alıcı yerine gönderici tarafından ödenmesini 

talep ederse, gönderiye ek ücret yansıtılır.

Gönderici Ödemeli Gümrük 

(DDP)
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