GO4 - Cenník Kuriér Bratislava platný od 1.10.2020
GO4, s.r.o., Prievozská 34, 821 05 Bratislava
IČO: 35 907 614, IČ DPH: SK2021913696
Dispečing: 0903 464 464, 0905 464 464, dispecing@go4.sk

go4 CITY BA
hmotnosť
do 10 kg small pack
za každých ďalších 50kg
nad 500 kg, resp. 1 paletu

BA - CENTRUM
BA - CITY
BA - PERIFERY
2. obvod
3. obvod
4. obvod
5. obvod

pracovná doba
príplatok k cenníku

quick *
oblasť
BA centrum
BA city
BA perifery
príplatok
BA mesto

normal

economy

do 60 min.
5,90 €
7,90 €
11,60 €

do 120 min. do 240 min.
4,90 €
4,60 €
5,90 €
5,60 €
8,90 €
7,90 €
2,00 €
30,00 € za každú načatú hodinu

ZONÁCIA:
Šancová-Dobšinského-Legionárska-Karadžičova-Dostojevského rad-Vajanské nábrežieRázusovo nábrežie-Staromestská-Palisády-Fraňa Krála-Štefánikova**
zvyšok Starého Mesta, Nové Mesto, Ružinov, Petržalka
Podunajské Biskupice, Vrakuňa
Rača, Vajnory
Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica
Čuňovo, Jarovce, Rusovce
DAYLIGHT
8:00-17:00
cenník

NIGHT ***
17:00-08:00

WEEKEND ***
dni prac. voľna
+100%

* Službu poskytujeme len pre zmluvných zákazníkov.
** Jedná sa o vnútornú časť uvedených hraničných ulíc, čiže napr. v prípade Karadžičovej sú nepárne čísla v zóne
Centrum a párne čísla v zóne City.
*** Doručovanie od 17:00 do 8:00 hod. a cez víkendy zabezpečujeme výhradne pre zmluvných zákazníkov
na len základe predošlej objednávky na našom dispečingu (v prac. dňoch 8:00 - 16:00 hod).
Príplatky a doplnkové služby:
Pri nepripravení zásielky alebo zdržaní u adresáta alebo príjemcu nad 5 minút, stornujeme zásielku.
Stornopoplatok za zrušenie objednanej prepravy alebo čakanie nad 5 minút je vo výške 50% ceny zásielky.
V prípade znovudoručovania zásielky účtujeme túto prepravu osobitne a v plnej výške.
Príplatok za doručovanie adresátovi súkromnej osobe je 3,00 €.
Príplatok za nadštandardnú manipuláciu (nakládku/vykládku alebo službu nákupný asistent paušálne do 30 min.)
je vo výške 4,00 €.
Príplatok za doručenie výhradne do vlastných rúk je vo výške 50%.
Príplatok za dobierku je 1,00 €. Pri platbe platobnou kartou účtujeme aj náklady banky vo výške 1% z vybranej sumy.
Sezónny príplatok na obdobie 1.11.-31.12.2020 je vo výške 1,00 €/balík.
Poistenie zásielok je možné za poplatok 2% z poistenej sumy.
Váhové kategórie sú orientačné a určujú sa dohodou Kuriéra s odosielateľom zásielky, čo odosielateľ potrvdí svojim
podpisom v preberacom protokole Kuriéra.
Ceny sú uvedené bez DPH a palivového príplatku.
Ostatné podmienky nájdete na www.go4.sk alebo go4 dispečingu: 0903464464, 0905464464.
Tento cenník upravuje poštové sadzby v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z.
Palivový príplatok
Obchodné podmienky

