GO4 - Cenník Kuriér Slovensko 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

Nezmluvný zákazník:
Doručenie nasl. deň
Next Day SK
základná služba
príplatková služba

cena v EUR / balík

termín doručenia
nasl. prac. deň do 18:00 hodiny
nasl. prac. deň do 12:00 hodiny

1

1kg

ďalší kg

8,50

0,50

2

50%

Zmluvný zákazník:
Doručenie nasl. deň
Next Day SK
základná služba
príplatková služba

cena v EUR / balík

termín doručenia
nasl. prac. deň do 18:00 hodiny
nasl. prac. deň do 12:00 hodiny

1
2

1kg
6,60

ďalší kg
0,40
50%

Ceny sú stanovené na balík, tzn. v prípade, že 1 adresátovi pôjde zásielka pozostávajúca z 2 balíkov,
cena sa vypočíta ako 2násobok jednotkovej ceny za balík.
1
Doručenie z Bratislavy na celé územie Slovenskej republiky
2
Doručenie z Bratislavy len do vybraných miest na územi Slovenskej republiky.
Zoznam vybraných miest si môžete preveriť na dispečingu spoločnosti GO4, s.r.o.
Zásielky je v Bratislave potrebné objednať do 15:00 hod. a vyzdvihnúť najneskôr 16:00 hod.
Podmienky objednávania a vyzdvihovania v iných mestách a obciach získate na našom dispečingu.
Príplatky a doplnkové služby:
Príplatok za vyzdvihovanie zásielky mimo Bratislavy je 3,00 €.
Príplatok za doručovanie súkromej osobe 3,00 €.
Sezónny príplatok na obdobie 1.11.-31.12.2020 je vo výške 1,00 €/balík.
Príplatok za dobierku je 1,00 €. Pri platbe platobnou kartou účtujeme aj náklady banky vo výške 1% z vybranej sumy.
Poistenie zásielok je možné za poplatok 2% z poistenej sumy.
V prípade potreby alebo požiadavky zo strany zákazníka zabalíme/prebalíme zásielky do zodpovedajúcich obalov.
Výška príplatku za balenie je individuálna, minimálne však 2,00 €/zásielka.
Ceny sú uvedené bez palivového príplatku a bez DPH. Ostatné prípadné poplatky podľa www.go4.sk.
Tento cenník upravuje poštové sadzby v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z.

Palivový príplatok
Obchodné podmienky

tou účtujeme aj náklady banky vo výške 1% z vybranej sumy.

