OPTIONAL SERVICES
DHL Express
Shërbime

Përshkrim

Mënyra e Pagesës

Detyrimet dhe Taksat e
Paguara

DHL Express mund të organizojë që dërguesi ose një palë e tretë të faturohet për çdo detyrim dhe taksë që paguhet në destinacion, në vend që të faturohet marrësi i
dërgesës . Tarifat aplikohen sa herë që transportuesi kërkon që taksat, detyrimet ose tarifat e tjera rregullatore të paguhen jashtë vendit të destinacionit.

Për dërgesë

Detyrim Shtesë
18.00 EUR

Tërheqje e Dedikuar

Nëse biznesi juaj ka nevojë për një automjet të dedikuar për tërheqjen e dërgesave të pazakonta ose, jashtë orarit normal të punës, ne mund ta organizojmë këtë
për ju.

Për dërgesë

20.00 EUR ose 0.45 EUR
për kg nëse është më e
lartë

Përgatitja e Dërgesës

Ky është një shërbim i përshtatshëm, i shpejtë dhe i besueshëm për dërgesat sezonale ose të parregullta që kërkojnë burime shtesë për përgatitjen e tyre. DHL
menaxhon të gjithë procesin e përgatitjes së faturës shoqëruese së dërgesës, përzgjedhjes së përmbajtjes, etiketimit dhe paketimit, pastaj dërgon dërgesat në
adresat e caktuara të biznesit vendas ose ndërkombëtar.

Për dërgesë

20.00 EUR

Dorëzim Ditën e Shtunë

Ne ofrojmë shërbime të Dorëzimit ditën e Shtunë në qytetet kryesore në më shumë se 70 vende . Për të kontrolluar disponueshmërinë, ju lutemi kontaktoni ekipin
tonë të Shërbimit të Klientit.

Për dërgesë

30.00 EUR

Sigurimi I Dërgesës

Ne ju rekomandojmë këtë mbrojtje gjithëpërfshirëse për dërgesat tuaja të vlefshme ose personale, duke ju dhënë paqe mendore në rastin e pazakontë të dëmtimit
ose humbjes fizike.

Sipas vlerës së
deklaruar të dërgesës

10.00 EUR ose 1% e vlerës
së deklaruar të dërgesës
nëse është më e lartë

Extended Liability

Nëse po dërgoni dokumente me vlerë, siç janë pasaportat, aplikimet për vizë ose certifikatat rregullatore, mund të shtriheni përtej përgjegjësisë standarde të DHL
me këtë shërbim. Ai siguron mbulim dhe kompensim në rast të humbjes ose dëmtimit.

Për dërgesë

4.00 EUR

Nëse po dërgoni dokumente të një rëndësie të veçantë ose përmbajtje me vlerë të lartë, mund të kërkoni që DHL të marrë një nënshkrim të drejtpërdrejtë
nga marrësi ose një përfaqësues në adresën e dorëzimit. DHL do të sigurojë që dërgesa juaj nuk është ri-drejtuar, ose dorëzuar në një adresë alternative.

Për dërgesë

5.00 EUR

Nënshkrim i Drejtpërdrejtë

Ndryshim I Ftaurimit

Me kërkesën e mbajtësit të numrit të klientit , një ndryshim në faturim mund të aplikohet duke kredituar një faturë dhe më pas të ri-faturoni të njëjtën shumë në një
numër llogarie, përveç asaj të shënuar në waybill

Pa pagesë

30.00 EUR

Dorëzim Neutral

Ky shërbim lejon dërgimin e dërgesave jo-dokumente, pa u kaluar ose ekspozuar aspak vlera e produktit tek marrësi, përderisa fatura komerciale është hequr para
dorëzimit të dërgesës.

Për dërgesë

18.00 EUR

