CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

VŠETKY CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
PLATNOSŤ CENNÍKA JE OD 01.02.2022

EXPORT
Príjem zásielky do skladu (AWB)

15,00 €

Nebezpečný tovar ( DGR )
Každá ako aj opakovaná kontrola

60,00 €

DGR Label

5,00 €

Akceptácia zásielky po 12:00

55,00 €

pozn.: poplatok je účtovaný za každých začatých 30min po stanovenom LAT
maximálny čas akceptácie zásielky je do 13:00
Zásielka musí byť doručená komplet ( ZÁSIELKA - LABELS - AWB - DGD ) do
12:00 v prípade ak je zásielka exportovaná v ten istý deň ako bola prijatá do
skladu CHS Trade s.r.o.. V nevyhnutnom prípade akceptujeme aj neskoršie
doručenie za poplatok uvedený vyššie maximálne však do 13:00.

Živé zvieratá ( AVI )
Každá ako aj opakovaná kontrola

60,00 €

Akceptácia zásielky po 12:00

55,00 €

pozn.: poplatok je účtovaný za každých začatých 30min po stanovenom LAT maximálny
čas akceptácie zásielky je do 13:00
Zásielka musí byť doručená komplet ( ZÁSIELKA - LABELS - AWB - AVI DEC ) do 12:00 v
prípade ak je zásielka exportovaná v ten istý deň ako bola prijatá do skladu CHS Trade
s.r.o.. V nevyhnutnom prípade akceptujeme aj neskoršie doručenie za poplatok uvedený
vyššie maximálne však do 13:00.

Uskladnenie zásielky v TEPLOTNE KONTROLOVANOM PRIESTORE
teplotné rozhranie +2°C až + 8°C

AWB/DEŇ

35,00 €

teplotné rozhranie +15°C až + 25°C

AWB/DEŇ

35,00 €

Doručenie zásielky - dokladov - labels - MRN po 16:00

55,00 €

Platí pre prípady EXPORTOVANÉ v deň doručenia
Poplatok sa aplikuje pre každú začatú hodinu po 16:00. Príjem zásielky - dokladov - labels MRN maximálne do 17:00. V prípade pokiaľ zásielka nebude uskladnená komplet "READY
FOR CARRIAGE" do 17:00 nebude akceptovaná k preprave.

Prepravné služby - prevoz zásielky alebo odvoz dokladov na trase CHS Trade - Letisko
DOHODOU
M.R. Šte

Letecké nákladné listy AWB
Vystavenie AWB - MAWB ( zásielky odchádzajúce cez CHS Trade s.r.o. )

25,00 €

Vystavenie AWB - HAWB ( zásielky odchádzajúce cez CHS Trade s.r.o. )

25,00 €

Vystavenie Cargo Manifestu

15,00 €

Oprava MAWB na žiadosť zákazníka po finalnom odsúhlasení

15,00 €

Oprava HAWB na žiadosť zákazníka po finalnom odsúhlasení

15,00 €

Oprava
Oprava
MAWB
Oprava
HAWB
Oprava

Cargo Manifestu na žiadosť zákazníka po finalnom odsúhlasení
MAWB na žiadosť zákazníka po finalnom odsúhlasení + tlač celej sady
MAWB na žiadosť zákazníka po finalnom odsúhlasení + tlač celej sady
Cargo Manifestu na žiadosť zákazníka po finálnom odsúhlasení + tlač

5,00 €
25,00 €
25,00 €
15,00 €

Predvystavenie MAWB na žiadosť zákazníka ( zásielka nebola ešte doručená do
skladu CHS Trade s.r.o. )

15,00 €

Predvystavenie HAWB na žiadosť zákazníka ( zásielka nebola ešte doručená do
skladu CHS Trade s.r.o. )

15,00 €

Predvystavenie Cargo Manifestu na žiadosť zákazníka ( zásielka nebola ešte
doručená do skladu CHS Trade s.r.o. )

5,00 €

Kompletné podklady na vystavenie AWB musia byť zaslané najneskôr do 14:00 pokiaľ
zásielka odchádza v ten istý deň ako bola prijatá do skladu CHS Trade s.r.o. Potvrdenie
správnosti vystavených dokladov je potrebné zaslať najneskôr do 15:00. Po čase 15:00
bude účtovaný poplatok 55.-E za každú začatú hodinu maximálne však do 16:00. V
prípade nedodržania daných časov doklady nebudu vystavené
Vystavenie MAWB ( zásielky odchádzajúce cez iného handlingového agenta )

45,00 €

Vystavenie HAWB ( zásielky odchádzajúce cez iného handlingového agenta )

45,00 €

Vystavenie Cargo Manifestu ( zásielky odchádzajúce cez iného handlingového
agenta )

15,00 €

Kompletné podklady na vystavenie AWB musia byť zaslané najneskôr do 12:00,
potvrdenie správnosti vystavených dokladov je potrebné zaslať najneskôr do 14:00. V
prípade nedodržania daných časov doklady nebudú vystavené
Tlač mailom zaslaného MAWB

15,00 €

Tlač mailom zaslaného HAWB

15,00 €

Tlač mailom zaslaného Cargo Manifestu
Kompletné doklady na tlač musia byť zaslané najneskôr do 15:30 ak zásielka
odchádza v ten istý deň ako bola prijatá do skladu CHS Trade s.r.o.. V tomto
prípade je po určenom čase 15:30 aplikovaný poplatok za neskoré zaslanie
dokladov vo výške 55.-E za každú začatú hodinu maximálne však do 17:00

5,00 €

Skladovanie exportných zásielok
Zásielky exportované leteckými spoločnostami zastupujúce CHS Trade s.r.o.

bez poplatku

Skladovanie zásielok
od 1.dňa

0,15 €

Minimálna sadzba skladného

kg/deň
45,00 €

Skladné nebude účtované počas sobôt, nediel ako ani počas štátnych sviatkov.
Poplatok za skladné je počítaľný z volumetrickej váhy.

Príplatky pri "SPECI" zásielkách
Cenný tovar

VAL/VUN

55,00 €

Ľudské pozostatky

HUM

55,00 €

IMPORT
Základný terminálový poplatok - vrátane avíza
0 - 3kg

16,00 €

4 - 10kg

30,00 €

11 - 100kg

43,00 €

101 - 500kg

50,00 €

501 - 1000kg

53,00 €

1001 - 2000kg

56,00 €

Nad 2000kg

56,00 € + 0,07 €/kg

Pozn.: Vyskladnenie zásielky je možné do 17:00. Vyskladnenie zásielky po
17:00 do 18:00 je možne za 100% príplatok THC

Príplatky pri "SPECI" zásielkách
Cenný tovar

VAL/VUN

55,00 €

Živé zvieratá

AVI

+100% k THC

Ľudské pozostatky

HUM

+100% k THC

Zasielanie dokumentácie na vyžiadanie zákazníka
SCAN / A4

1,50 €

Skladovanie IMPORTNÝCH zásielok
do 3. dní

bezplatne

od 4.dňa

0,40 €/kg/deň

Minimálna výška poplatku za skladné
Pozn.: Skladné bude účtované v prípadoch, kedy zásielky zostavajú v sklade z
dôvodov, ktoré nie sú zapríčenené spoločnosťou CHS Trade s.r.o..Skladné
nebude účtované počas sobôt, nediel ako ani počas štátnych sviatkov
Deň kedy bola zásielka uskladnená sa neráta do skladného. Príklad: zásielku
uskladníme v pondelok následne:utorok,streda,štvrtok bez poplatku v piatok
začína plynúť skladné.
Poplatok za skladné je počítaľný z volumetrickej váhy.

45,00 €

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Manuálny data capturing per MAWB/HAWB

10,00 €

Pozn.: poplatok bude účtovaný len v prípade pokial dáta nebudú prenesené
systémovo a po dohode so zákaznikom. Poplatok je aplikovaný aj v prípade
doplnenia časti chýbajúcich dát

Poskytnutie IATA RATE na vyžiadanie zákazníka

5,00 €

Ručná manipulácia voľne loženého tovaru
Do 20 kusov

bez poplatku

21-50 kartónov

25,00 €

51 - 100 kartónov

80,00 €

101 - 200 kartónov

120,00 €

201 - 300 kartónov

150,00 €

301 - 400 kartónov

180,00 €

401 a viac

Dohodou

Ručná manipulácia
lepenie IATA BAR CODE, STRETCH FÓLIA, PREBALOVAIE

15min

15,00 €

Nakládka / Vykládka tovaru do / z vozidla v prípade nesprávne vyloženého
tovaru / prevoz zásielky na prebalenie / prevoz zásielky na miesto colnej
kontroly
do 500kg
60,00 €
do 1.000kg

90,00 €

do 1.500kg

110,00 €

do 2.000kg

120,00 €

nad 2.000kg

120,00 € + 0,07 €/kg

Váženie a meranie zásielky - AWB
0-10kg

5,00 €

11-250kg

9,00 €

251-500

11,00 €

nad 501

13,00 €

Meranie zásielky - AWB

10,00 €

Spevnenie zásielky - 1ks ( paleta ) - STRETCH FÓLIOU - TRANSPARENTNÁ
0-10kg

5,00 €

11-250kg

10,00 €

251-500kg

15,00 €

nad 501

20,00 €

Spevnenie zásielky - 1ks ( paleta ) - STRETCH FÓLIOU - ČIERNA
0-10kg

5,00 €

11-250kg

12,00 €

251-500kg

17,00 €

nad 501

27,00 €

Spevnenie zásielky - 1ks ( paleta ) - PLASTOVÁ PÁSKA
0-10kg

5,00 €

11-250kg

15,00 €

251-500kg

20,00 €

nad 501kg

25,00 €

Ukončenie colného výstupu
Každý prípad exportovaný cez CHS Trade s.r.o.
Každý prípad, ktorý nebol exportovaný cez CHS Trade s.r.o.

7,00 €
15,00 €

Spotrebný materiál
Atypické palety, podkladové dosky, obalový materiál

na vyžiadanie

EU Paleta

1kus

45,00 €

Upínacia "Gurtňa"

1kus

25,00 €

IATA BAR CODE Label

1kus

0,50 €

IATA HAZARD Label

1kus

5,00 €

Obálka

1kus

1,00 €

Kartónový rohovník "L-profil"

1kus

3,00 €

Zasielanie dokumentácie na vyžiadanie zákazníka
SCAN / A4
Fotodokumentácia na vyžiadanie zákazníka

1,50 €
Fotka

5,00 €

Likvidácia zásielky alebo obalového materiálu od zásielky
Zásielka

150,00 €

