м.Київ, вул. Уманська, 6
(044)353-17-18, (067)414-32-99,
(050)395-55-88, (063)346-77-48
info@kiev.dimex.ws

ДОСТАВКА по м. Київ за однією адресою
Вага

Стандарт
(доставка на наступний
день)

до 3 - х кг

90

150

200

до 5 - ти кг

100

160

230

до 10 - ти кг

130

190

280

+1 кг

5

10

12

Експрес*
Преміум (доставка протягом 3(доставка в день прийому
5 годин)
відправлення)

Додаткові послуги та сервіс ДАЙМЕКС
Тариф

Вид послуги/сервісу
Доставка особисто в руки
Пріоритетна доставка
Доставка в неробочий час
Суботня доставка
Повторна експрес доставка

до 5кг
45
40
65
90
40
Повідомлення про вручення

5-30кг

30-100кг

75
45
100
150
45

200
75
250
250
75

Копія
30
Індивідуального Доставочного Листа
Оригінал
50% від тарифів "Експрес доставка" (вага 0,5 кг)
Індивідуального Доставочного Листа
Лист - підтвердження про доставку
до 30 днів з моменту вручення
30
понад 30 днів з моменту вручення
50
Переадресація
У межах міста доставки Росії
150
200
300
В межах Росії
згідно тарифів "Експрес доставка по Росії"
У межах міста доставки України
65
100
180
В межах України
згідно тарифів "Експрес доставки по Україні"
Оголошена цінність
1% від оголошеної цінності відправлення,
документи (не більше 10 000 грн)
але не менше 50 грн
1% від оголошеної цінності відправлення
не документи (не більше 100 000 грн)
але не менше 100 грн
Зберігання відправлення, за кожну добу
15
30
60
Виїзд кур'єра (у випадку відмови від послуги доставки)
В межах міста знаходження офісу Даймекс
50
В межах регіону знаходження офісу Даймекс
80
В очікуванні отримання більш ніж на 15 хвилин, кожні 15
50
хвилин. Згідно п. 3.7 Регламенту
Доставка довіреності
Доставка довіреності Замовнику на отримання вантажу

50% від тарифів "Експрес доставка" (вага 0,5 кг)

Опис вкладення (тільки для документів вагою до 1 кг)
без огляду при доставці
з оглядом при доставці
повернення копії опису вкладення
повернення оригіналу опису вкладення

50
100% від тарифів"Експрес доставка" (вага до 0,5 кг)
30
50% від тарифів "Експрес доставка" (вага 0,5 кг.)

Виконання послуги "Експрес" та "Преміум" потребує попереднього погодження зі співробітником служби
сервісу
*Обмеження по часу передачі відправлення Клієнтом для доставки - 12:00
У випадку, якщо об'ємна вага перевищує фактичну, розрахунок ведеться по об'ємній вазі.
Об'ємна вага=Довжина(см)* Ширина(см)* Висота(см) / 5000.
Вага одного місця не повинна перевищувати 31,5 кг, в інших випадках необхідне попереднє узгодження.
Габарити одного місця - 750х550х500 мм, в інших випадках необхідне попереднє узгодження.
Вартість доставки вказана при оплаті послуг в м. Києві

