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מחיר ₪

משקל

חיובים נוספים
שירות החתמת ניירת ()UDR

שירות החתמה של ניירת נלווית למשלוח ,עבור עמוד אחד בלבד

₪ 16

תוספת עלות להחתמת ניירת מרובה ()UDR

בגין החתמה של יותר משני עמודים יגבה תשלום נוסף לכל עמוד,נוסף על דמי השירות
שירות גביית תשלום עבור הטובין במעמד המסירה (איסוף  CODבמזומן לא יעלה על  ,₪ 5000כפוף לתנאי השירות)

₪2
₪ 18

שינוי גביית תשלום ()COD

בקשה לשינוי ו  /או עדכון ו  /או ביטול  CODלאחר איסוף המשלוח

₪ 12

איסוף שאינו מוכן במועד

לא תתאפשר המתנה בכתובת האיסוף .במקרה שמשלוח אינו מוכן לאיסוף בטווח שנקבע הלקוח יחויב בתשלום

₪ 15

החזרת משלוח לשולח ()RTS

החזרת המשלוח לשולח לאחר מיצוי  3ניסיונות הפצה ו  /או בהעדר אפשרות מסירה ,בנוסף לעלות השילוח

₪ 30

שטר מטען ידני

למשלוח הנשלח עם שטר מטען כימי (לא ממוחשב)

₪6

אזור מגורים

משלוח הנשלח להפצה באזור מגורים (תקף לאזור  ,)1בנוסף לעלות השילוח
בגין איסוף משלוח מצד ב' ע"פ בקשת מזמין המשלוח,והעברתו לכתובת המזמין ,תיגבה עמלה בנוסף לעלויות השילוח
הנקובות במחירון .התעריף למשלוח הנאסף ונשלח מאזור השולח ,זה המצוין בכותרת המחירון ,לאזור אחר במחירון ,זהה
לתעריף משלוח "הבא לי"
באם נפלה טעות בכתובת ,החברה תעשה כל מאמץ סביר לאתר את הכתובת הנכונה ולמסור את המשלוח ביעדו.
הלקוח יחוייב בנוסף לעלויות ההובלה הרגילות
הפצת המשלוח תתבצע לכתובת המצויינת על גביי שטר המטען בלבד ולא ניתן לשנותה אלא באישור השולח בלבד
בגין הפצה במקומות מיוחדים לרבות כאלה המצריכים אישורי כניסה ו/או המתנות חריגות
לרבות אך לא רק ,משרדי ממשלה ,מתקני רפא"ל ,מתקני גרעין ,מתקנים בטחוניים ,מחנות צה"ל ,דיוטי פרי נתב"ג וכיו"ב

₪ 10

שירות גביית תשלום ()COD

עמלת שירות "הבא לי"
תיקון כתובת
שירות מסירה בכתובת מוגדרת ()DDO
תוספת תשלום בגין הפצות מיוחדות
(בנוסף לעלות ההובלה)

₪ 10
₪ 6.5
₪2
₪ 200

עלות משטחים
עלות משטח ראשון

₪ 450

עלות משטח נוסף באותו המשלוח

₪ 450

תוספת עבור משטחים מ ו/או לאזור 3

₪ 120

ניסיון הפצת משטח שלא צלח
(בנוסף לעלות ההובלה)
סבלות בהובלת משטח שלא מתאפשרת
הובלתו בשלמות באמצעות מלגזה  /עגלת
משטחים ו  /או שנדרש לפירוק
(בנוסף לעלות ההובלה)
המתנה חריגה של שליח בכתובת ההפצה
בהובלת משטח (מעבר לחצי שעה)
לכל חצי שעה או חלק ממנה
(בנוסף לעלות ההובלה)

₪ 100

₪ 100

₪ 60

הגבלת חבות
אחריות החברה תהא מוגבלת לפיצוי בגין נזק ישיר בלבד למשלוח או בגין אובדנו ובכל מקרה ,אך ורק עד לסך מקסימאלי של  ₪ 1000או לשווי הנזק בפועל ,לפי הנמוך מביניהם,
ובהסתמך על תנאי שטר המטען במשלוחים פנים ארציים.
במשלוחים המחויבים כמשטח ,אחריות החברה מוגבלת בגין נזק ישיר למשלוח או אובדנו עד לסכום של  ₪ 1000או גובה הנזק לפי הנמוך מביניהם.
ניתן לרכוש הרחבת כיסוי גורפת לכלל המשלוחים בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות (לא כולל משטחים) :
אפשרות א'

 ₪ 1.5לחבילה

כיסוי של עד  ₪ 5,000לחבילה עם השתתפות עצמית של  ₪ 200לחבילה

אפשרות ב'

 ₪ 3לחבילה

כיסוי של עד  ₪ 10,000לחבילה עם השתתפות עצמית של  ₪ 500לחבילה

פריטים אסורים לשילוח
אבנים יקרות  /אבנים יקרות למחצה  /נפיצים ,זיקוקים וכיו"ב  /נשק ותחמושת  /שנהב ומוצרי שנהב  /בעלי חיים  /מוצרים מתכלים :מזון טרי ,צמחים ,תאים חיים ,דם  /חומרים מסוכנים  /פריטים סחירים :מזומן ,צ'קים,
כרטיסי אשראי .רשימת הפריטים האסורים לשילוח נמצאת לעיון במשרדי החברה ומתעדכנת מעת לעת.
הערות
 .1על המחירים יש להוסיף מע"מ כחוק .תנאי התשלום שוטף  0+יום.
 .2המחיר הנקוב אינו כולל היטל דלק .תעריף היטל הדלק משתנה מעת לעת בהתאם לשינויים בתעריפי הדלק ובכפוף לשיקולי החברה.
 .3התשלום החודשי המינימאלי הנגבה בגין שירות בלדרות במשלוחים פנים ארציים עומד על סך של  ₪ 1500ומותנה בפתיחת קו אשראי למשלוחים פנים ארציים.
 .4במקרה בו משקל המשלוח גבוה ממדרגת המשקל לחיוב ,המשלוח יחויב בהתאם למדרגת המשקל הבאה .במשלוחים שמשקלם עולה על  30ק"ג ,החיוב יחושב פר ק"ג ויעוגל לק"ג השלם הקרוב.
 .5המשקל לחיוב של המשלוח מבוסס על משקל המשלוח בפועל או על המשקל הנפחי המחושב {(אורך*גובה*רוחב)  ,.}6000 /לפי הגבוה מבניהם.
 .6מידות מקסימאליות לחבילה  60X60X60ס"מ.
 .7במשלוחים מרובי חבילות ,המשקל לחיוב נקבע ע"פ סיכום של המשקל לחיוב של כל החבילות במשלוח.
 .8חבילה שמשקלה הפיסי עולה על  30ק"ג תחויב בעמלת משקל חריג על סך  ₪ 50לכל חבילה במשלוח ,בנוסף לעלות השילוח הרגילה.
חבילה שמשקלה הנפחי עולה על  36ק"ג תחויב בעמלת גודל חריג על סך  ₪ 50לכל חבילה במשלוח ,בנוסף לעלות השילוח הרגילה.
חבילה שמידת האורך שלה עולה על  200ס"מ תחויב בעמלת אורך חריג על סך  ₪ 50לכל חבילה במשלוח ,בנוסף לעלות השילוח הרגילה.
ככל שהמשלוח יחרוג במשקל הפיסי ו  /או במידות המשלוח ו  /או במידת האורך (כולם ו  /או חלקם) אזי יחויב במצטבר בעמלת משקל  /גודל  /אורך חריג ,לפי העניין.
 .9הלקוח בלבד אחראי לאריזת המשלוח והחברה אינה נוטלת על עצמה כל חבות ו  /או אחריות בקשר עם אריזת המשלוח.
 .10אין לאחד ו  /או אגד חבילות למשלוח אחד בכל צורה ו  /או אופן שהם לרבות באמצעות הדבקתן ו  /או קשירתן אחת לשנייה ו  /או בכל אופן אחר שהוא (נייר דבק ,קשירה ,הדבקה ,ניילון נצמד וכיו"ב).
 .11המחירון אינו תקף לשירותים באזור הערבה .לקבלת מחירון ייעודי עבור אזור הערבה צרו קשר עם נציג המכירות שלכם.
 .12לקבלת מידע אודות תעריף ההובלה לשילוח מאזור אחר שאינו איזור השולח ,אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות או עם נציג המכירות שלכם.
 .13לאיתור וזיהוי עמודת האזור הרלוונטית למשלוח שלך ,יש לעיין בטבלת האזורים המהווה חלק בלתי נפרד ממחירון זה ומצויה לעיון באתר www.ship.co.il
 .14במקרה של עיכוב תשלום ,תהא החברה רשאית לחייב את הלקוח בריבית פיגורים ,בגובה הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי ביום התשלום.
 .15מחירון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות לפתיחת קו אשראי במשלוחים פנים ארציים ומהתנאים וההגבלות למשלוח המפורטים בשטר המטען
ומצויים לעיון גם במשרדי ובאתר החברה .www.ship.co.il
 .16המחירים הנקובים מתייחסים לפרופיל הפעילות כפי שנמסר לנו ע"י הלקוח .החברה שומרת את הזכות לשנותם ו  /או לעדכנם במקרה של שינויים ניכרים בהיקף הפעילות בפועל ובהתאם לתנאי השוק.
 .17מחירון זה על תנאיו ומרכיביו הנו קניינה הבלעדי של או .פי .אס .אי .והוא חסוי מסחרית ואינו ניתן להעברה .אין להעביר את המחירון כולו או חלקו לצד ג' כלשהו ללא אישורנו בכתב.
 .18ההצעה תקפה עד  31בדצמבר .2017

לבירור פרטים נוספים והזמנת איסוף
1-700-700-877

