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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ТАКСИ

Моля, консултирайте се на tnt.com/bg за повече информация относно нашите допълнителни услуги и най-актуалната информация за приложимите такси. TNT
си запазва правото да променя допълнителните услуги и такси през цялата година. Нашите такси се изчисляват въз основа на декларираното от клиента или
действителното тегло/размери. Обемното (или размерното) тегло в килограми се използва за изчисляване на таксите само ако надвишава декларираното
или действителното тегло.
ПРАТКИ С НЕ-ЕЛЕКТРОННИ ТОВАРИТЕЛНИЦИ И ФАКТУРИ
Можем да Ви предоставим хартиени товарителници и/или фактури, ако не желаете да подавате данните
си по електронен път и/или да получавате електронни фактури.

Услуга

Допълнителна такса

Сума, BGN

• Не-електронна товарителница (NEC)

• на пратка

10.00

• Не-електронна фактура (NEI)

• на фактура

8.00

• Застраховка (IN)

• % от декларираната стойност на
стоките

• Взимане на късни пратки (LP)

• на пратка

40.00

• Взимане от/ доставка в отдалечена зона
(OOC, OOA)

• на пратка

допълнително 0.84 лв/кг,
минимум 44.00,
максимум 240.00

• Доставка до жилищни адреси (RES)

• на пратка

6.00

• Корекция на грешен адрес за доставка
(RWA)

• на пратка

12.00

• Доставка Priority (PR)

• на пратка

20.00

• Неподходящи за автоматизирана
обработка (SNC)

• на пратка

90.00

• Обслужване на пратки с надвишени
размери (SED)

• на пратка

110.00

• Нестифируеми пратки (SNS)

• на пратка

300.00

• Запазване на слот за складиране (ST1,
ST2…)

• на ден за пратки до 30 кг
• на ден за пратки до 125 кг
• на ден за пратки над 125 кг

ЗАСТРАХОВКА
За Вашите ценни стоки, ние Ви предоставяме възможност за застраховка с покритие до 25 хиляди евро,
в случай на загубване или повреждане на пратката.

1%
Минимум 20.00

ВЗИМАНЕ И ДОСТАВКА
Взимане на късни пратки
Можете да заявите взимане на Вашите пратки извън стандартните за района Ви часове, като заплатите
фиксирана такса.

Взимане/доставка в отдалечени зони и/или извън населени райони
Допълнителна такса, приложима за пратки с доставка или взимане в отдалечени райони или
труднодостъпни зони (определят се от пощенския код или името на града). За подробности, посетете
TNT.com.

Доставка до жилищни адреси
TNT стандартно извършва доставки до бизнес адреси. Доставките до жилищни адреси, включително до
места, където бизнесът се управлява от домa, се таксуват допълнително на пратка.

Корекция на грешен адрес за доставка
Ако адресът на получателя е непълен или неправилен, може да се опитаме да намерим правилния
адрес и да завършим доставката. В този случай ще бъде приложена допълнителна такса. Ако не сме в
състояние да завършим доставката, ние не носим отговорност за неизпълнение на ангажимента ни за
доставка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРАТКИ
Priority
Имате възможност да изберете приоритетна доставка по маршрута на куриера за страната и чужбина.
Пратката Ви ще бъде означена с наш етикет Priority.

Допълнителна обработка
Допълнителна такса, приложима за пратки, на които едно или повече парчета тежат по-малко от 30
килограма, не са палетизирани и не могат да се обработват през автоматични скенери и конвейер
машини, ако един или няколко от размерите надхвърля: 1.2м(Д) х 0.7м(Ш) х 0.6м(В).Такса неподходящи
за автоматизирана обработка (SNC) няма да бъде прилагана, когато се прилага такса с надвишени
размери (SED).

Обслужване на пратки с надвишени размери
Допълнителна такса, приложима за пратки, които надвишават нашите стандартни размери на отделен
пакет за услугите:
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)

Обработка на нестифируеми пратки
Ако пратките Ви изискват специална обработка и ресурси, защото не позволяват товарене на други
пратки върху тях - т.нар. нестифируеми пратки (например пирамидални палети) или могат да
предизвикат нараняване, ние ще приложим допълнително таксуване за покриване на разходите ни.
Една пратка може да привлече както такса специална обработка (SNS), така и допълнителна такса с
надвишени размери (SED).

Запазване на слот за складиране
В случай, че по изискване на получателя, е необходимо пратка да бъде складирана и съхранявана в
крайната дестинация в депо на TNT за повече от един ден, за съхранението й след това се прилага
такса „Запазване на слот за складиране“. Тази такса ще покрие разходите за съхранение, направени от
нас и ще се начислява за пратки, получени в склада на TNT в крайната дестинацията на получаване от
втория ден след пристигането им.

10.00 / ден
30.00 / ден
100.00 / ден

ТРАНСПОРТ НА СПЕЦИАЛНИ СТОКИ (ОПАСНИ ТОВАРИ)
Допълнителна такса, приложима за специален транспорт и обработка на пратки, съдържащи
определени вещества и стоки, класифицирани като опасни товари в съответствие с международните
правила за транспорт на IATA & ADR. За подробна информация посетете www.tnt.com/bg.

Услуга

Допълнителна такса

Сума, BGN

Опасни товари (Dangerous goods/Hazardous)
Допълнителна такса за обслужване се прилага за пратки, съдържащи изцяло регламентирани опасни
товари и литиеви батерии UN3480 / UN3090.

Сух лед
Допълнителна такса за обработка и транспортиране на пратки, съдържащи сух лед (UN 1845).

• Опасни товари (HZ)

• на пратка

200.00

• Сух лед (DI)

• на пратка

20.00

• Ограничени количества (LQ)

• на пратка

40.00

• Изключени количества (EQ)

• на пратка

20.00

Ограничени количества
Таксата се прилага за пратки, съдържащи опасни товари в ограничените количества по ADR, които са
забранени за транспорт с въздушен транспорт.

Изключени количества
Изключени количества съгласно Правилника на IATA за опасни товари, които могат да бъдат
транспортирани по въздух.

Валидно от 3 януари 2022 г.

Литиеви батерии
Допълнителна такса за обработка и транспортиране на пратки, съдържащи литиеви батерии (UN3481 /
UN3091).

Генетично модифициран организъм
Такса за обслужване на пратки, съдържащи генетично модифицирани организми (UN3245).

Биологична субстанция - категория Б
Такса за обслужване на пратки, съдържащи биологични вещества, категория Б (UN3373).

Всички цени са в български лева и не включват ДДС.

Валидно от 3 януари 2022 г.

• Литиеви батерии (LB)

• на пратка

10.00

• Генетично модифициран организъм (GM)

• на пратка

20.00

• Биологична субстанция (BB)

• на пратка

20.00
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ТАКСИ
МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Услуга

Допълнителна такса

Сума, BGN
• Сума на митните
сборове: oт 0 до 100 лв:
30% от сумата на
митата и данъците, но
не по-малко от 10.00 лв

Такси за предплащане
Авансово плащане на мита и данъци при внос към митническите органи от името на клиента.

• Заплащане на мита и данъци

• в зависимост от сумата на митата
и данъците

• Сума на митните
сборове: от 100 до 1200
лв: Фиксирана такса от
30.00 лв
• Сума на митните
сборове: над 1200 лв.:
2.5% от сумата на
митата и данъците

Допълнителна митническа такса OK-ЕС
Прилага се за пратки, преминаващи границата между Обединеното кралство и Европейския съюз. Тази
допълнителна такса е фиксирана сума за пратка и може да подлежи на промяна. Посетете tnt.com/bg за
най-актуалните допълнителни такси и услуги на TNT.

• Митница за пратки между ОК и ЕС

• на пратка

• Взимане на пратка от Индия

• на пратка

• Взимане на пратка от Виетнам

• на пратка

• Взимане на пратка от Тайланд

• на пратка

9.50

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ПО ВНОС
Допълнителни такси за взимане на TNT пратки, внесени от Индия, Виетнам и Тайланд
За взимане на пратки с произход Индия, Виетнам и Тайланд, TNT ще начислява допълнителна такса
като % от сумата за транспорт. Това се дължи на промяна в нашия бизнес модел и отговаря на
съответните данъчни разпоредби в теи държави. Таксата ще е приложима за всички клиенти на TNT,
чиито пратки произхождат от Индия, Тайланд или Виетнам, включително платци, които се таксуват
извън тези страни. Ако имате въпроси относно таксата, свържете се с нас на линията за запитване във
Вашата фактура на TNT.

Всички цени са в български лева и не включват ДДС.

Валидно от 3 януари 2022 г.

• 18% от сумата за
транспорт
• 10% от сумата за
транспорт
• 7% от сумата за
транспорт

