CENÍK SLUŽEB

VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA

Ceník platný od 1. 1. 2022
Aktualizace 11.2021

VNITROSTÁTNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL CZ BUSINESS
Doručení na firemní adresu obvykle následující pracovní den*
Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti
Sledování pohybu zásilky na www.ppl.cz
Elektronické potvrzení o doručení

50 tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 50 tis. Kč

Ceník přepravného
Hmotnost balíku do:
2 kg

Cena v Kč:
5,-

5 kg

122,-

10 kg

170,-

20 kg

206,-

31,5 kg

265,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné.

* Termín doručení není garantován

VNITROSTÁTNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL CZ PRIVATE
Doručení na soukromou adresu obvykle následující pracovní den 
Možnost volby večerního doručení
Komunikace s příjemcem e-mailem a SMS
Možnost doručení do výdejních míst PPL Parcelshop nebo Parcelbox
Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti
Sledování pohybu zásilky na www.ppl.cz
Elektronické potvrzení o doručení

50 tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 50 tis. Kč

Ceník přepravného
Hmotnost balíku do:

Cena v Kč:

2 kg

146,-

5 kg

172,-

10 kg

215,-

20 kg

268,-

31,5 kg

353,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné.
* Termín doručení není garantován
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VNITROSTÁTNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL CZ
DOPOLEDNÍ BALÍK
Doručení na firemní adresu následující pracovní den do 10 hodin*
Doručování ve vybraných městech a lokalitách
Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti
Sledování pohybu zásilky na www.ppl.cz

50 tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 50 tis. Kč

Ceník přepravného
Hmotnost balíku do:
2 kg

Cena v Kč:
170,-

5 kg

184,-

10 kg

23,-

20 kg

299,-

31,5 kg

365,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné.

* Termín doručení není garantován
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VNITROSTÁTNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL CZ RETURN
Produkt určen k vracení zboží z e-shopů zpět do rukou obchodníka
Předání zásilky do přepravy na PPL Parcelshopu nebo vyzvednutí řidičem*
Sledování pohybu zásilky na www.ppl.cz

50 tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 50 tis. Kč

Ceník přepravného
Hmotnost balíku do:
2 kg

Cena v Kč:
5,-

5 kg

122,-

10 kg

170,-

20 kg

206,-

31,5 kg

265,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné.
* Poplatek za vyzvednutí zásilky řidičem je 60 Kč. Cena je uvedena bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.
Termín doručení není garantován
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VNITROSTÁTNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL CZ SMART
Doručení zásilky přímo do výdejních míst. (PPL Parcelshopu, Parcelboxu)
Inkaso dobírky od příjemce*
Komunikace s příjemcem e-mailem a SMS
Sledování pohybu zásilky na www.ppl.cz

50 tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

Parcelshop 120x60x60 cm
Parcelbox 60x43x43 cm

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 50 tis. Kč

Ceník přepravného
Hmotnost balíku do:

Cena v Kč:

2 kg

58,-

5 kg

60,-

10 kg

118,-

20 kg

257,-

31,5 kg

342,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné.
*PPL Parcelshop umožňuje inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti. V PPL Parcelboxu je uhrazení dobírky možné platební kartou.
Maximální úložní doba na výdejních místech PPL Parcelshop je 7 dní a u Parcelboxu jsou to 3 dny.

VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVA

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY BALÍK
DOBÍRKA

Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti
Ceník doběrečného
Výše požadované dobírky
v Kč do:

Dobírkový poplatek
v Kč:

1 000,-

40,-

5 000,-

51,-

20 000,-

3,-

50 000,-

8,-

100 000,-

184,-

200 000,-

3,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.
Podle zákona jsou maximální hotovostní úhrady dobírek od jednoho plátce v
jednom kalendářním dni do celkové kumulované výše 270 000 Kč.
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ZVÝŠENÁ ODPOVĚDNOST

Základní odpovědnost do hodnoty 50 000 Kč již v ceně přepravy
Ceník zvýšené odpovědnosti
pro balíky přepravované v ČR
Hodnota balíku v Kč:

Cena:

do 100 000,-

66,-

do 250 000,-

33,-

do 500 000,-

662,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.
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VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVA

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY BALÍK
ATYPICKÉ ZÁSILKY

Přeprava zásilek s nejdelší stranou 121 až 200 cm, zásilek nepravidelného tvaru,
pneumatik na automobily a motocykly. Podrobnější informace na webu ppl.cz.
Příplatky u atypických zásilek
Typ zásilky:
atypický balík

Příplatek v Kč:
303,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

Balík Max+ podrobnější informace a ceník tohoto produktu na webu ppl.cz.

+31,5kg

TĚŽKÉ ZÁSILKY

Zásilky, jejichž váha je od 31,51 do 50 kg.
Ceník přepravného těžké zásilky
Produkt:
PPL Parcel CZ Business

Cena služby v Kč:
616,-

PPL Parcel CZ Private

792,-

PPL Parcel CZ Dopolední balík

859,-

PPL Parcel CZ Return

616,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné.

MÝTNÉ

Ke všem zásilkám je účtován příplatek 0,99 Kč za 1 kg váhy
přepravované zásilky.

PALIVOVÝ PŘÍPLATEK

Výše proměnlivého palivového příplatku je každý měsíc zveřejňována
na webu ppl.cz.
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VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVA

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY BALÍK
AGECHECK

Služba pro zákazníky, kteří posílají sortiment u kterého je ze zákona možné
doručit zboží pouze osobě starší určitého věku (např. tabák, alkohol).
Řidič při doručení balíkové zásilky ověří doklad totožnosti příjemce a zboží
vydá jen osobě s odpovídajícím věkem.
Ceník služby AGECHECK
Typ služby:

Cena služby v Kč:

ověření věku příjemce
15 nebo 18 let

40,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

DIRECT ADDRESSING

Cenové zvýhodnění zásilek doručovaných přímo do výdejních míst PPL.
Ceník služby DIRECT ADDRESSING
Typ služby:

Cenové zvýhodnění v Kč:

přímé doručení do výdejního místa

-10,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.
Zvýhodnění nelze uplatnit na zásilky, kde doručení do výdejního místa bylo
stanoveno v průběhu přepravy. Výše uvedená cena u služby Direct Addressing CZ
je slevou k ceně dopravného u produktu PPL Parcel CZ Private.

DALŠÍ POKUS O DORUČENÍ

V případě, že kurýr nezastihne příjemce na adrese doručení, bude zásilku
opětovně doručovat na adresu následující pracovní den.
Ceník služby DALŠÍ POKUS O DORUČENÍ
Typ služby:

Cenova služby v Kč:

další pokus o doručení na adresu

39,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.
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VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVA

DOPLŇKOVÉ INFORMACE
Doručení balíkových zásilek

Doručení na firemní nebo soukromou adresu v rozmezí 8:00 – 18:00, obvykle následující pracovní den.

Doručení balíkových zásilek do 10 hodin

Termín doručení není garantován. Při doručení do 10:00 hod. zaplatíte plnou cenu služby, při doručení mezi
10:00 a 11:00 hod. obdržíte 20% slevu a při pozdějším doručení uhradíte pouze cenu dle ceníku standardního
produktu PPL PARCEL CZ BUSINESS.

Doručování ve vybraných lokalitách

Služba je u balíkových zásilek dostupná pouze ve vybraných městech a lokalitách (seznam lokalit na webu PPL).

Doručení v časových oknech
Večerní doručení od 17:00 do 21:00 hodin.

Komunikace s příjemcem
Komunikace zahrnuje emailovou a SMS komunikaci s informací o času doručení v rozmezí 2 hodin.

Doručení do výdejních míst PPL ( ParcelThop, Parcelbox)

Doručení balíku do výdejního místa, kde je možné si balíky vyzvednout v otvíracích hodinách obchodu, nebo
kdykoli v Parcelboxu. Uložení balíku po dobu sedmi dnů v Parcelshopu a třech dnů v Parcelboxu.

Inkaso dobírky od příjemce

Inkaso dobírky až do výše 200 000 Kč. Možnost úhrady v hotovosti nebo platební kartou.M
aximální hotovostní
úhrada od jednoho plátce v jednom dni za všechny doručované zásilky je 270 000 Kč.

Sledování pohybu zásilky
Aktuální přehled o doručování zásilky je k dispozici na webových stránkách www.ppl.cz

Elektronické potvrzení o doručení
Umožňuje získat podrobné údaje s digitálně zaznamenaným podpisem příjemce.

Objednávková přeprava

Možnost objednání svozu na Vámi vybrané adrese v rámci České republiky, která se liší od pravidelné svozové
adresy. Doručení na libovolnou adresu v České republice.
Reklamacefaktury.Příkazcejeoprávněnreklamovatúdajeuvedenénafaktuřevystavenézasílatelem
za přepravu zásilek nejpozději do 2 měsíců od doručení faktury.
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MEZINÁRODNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL CONNECT
Vhodné řešení především pro B2C
Doručení na adresu nebo výdejního místa
Dobírka do vybraných zemí
Možnost přesměrování do výdejního místa

100
tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

Max. rozměr 120x60x60 cm, minimální
rozměr 11x15x1 cm (délka/šířka/výška)

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 100 tis. Kč

K přepravě přebíráme pouze zásilky
ve tvaru balíku v kartonové krabici
bez strečové fólie, provázků apod.

Přepravní zóny
Zóna 1 Polsko, Slovensko, Německo
Zóna 2

Ceník přepravného
Zóna
1
2

2 kg
233,551,-

5 kg
313,753,-

10 kg
398,1 008,-

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko,
Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Ceník přepravného Slovensko
20 kg
488,1 220,-

31,5 kg
600,1 379,-

Hmotnost balíku do:
2 kg
Ceník exportu v Kč za balík: 233,Ceník importu v Kč za balík: 264,-

5 kg
313,354,-

10 kg 20 kg 31,5 kg
398,- 488,600,450,- 552,678,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez palivového
příplatku a příplatku za mýtné. V případě nedodržení výše uvedených podmínek mohou být k zásilce účtovány vícenáklady spojené s dodatečnou manipulací. Podrobnosti
o přepravě do zahraničí Vám ochotně sdělí obchodní zástupce.
* Zásilky nedoručujeme do následujících oblastí Španělska: Kanárské ostrovy, Ceuta, Melilla.

Termín doručení není garantován

MEZINÁRODNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL BUSINESS EUROPE
Vhodné řešení především pro B2B
Doručení výhradně na adresu
Druhý pokus o doručení na adresu
Doručování také do zemí mimo EU

100
tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

Max. rozměr 120x60x60 cm
(délka/šířka/výška)

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 100 tis. Kč

Ceník přepravného
Zóna
2
3

2 kg
551,902,-

5 kg
753,1 220,-

Destinace
Země
Belgie
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko

Zóna
3
3
2
3
3
2
3

10 kg
1 008,1 485,-

20 kg
1 220,1 856,-

31,5 kg
1 379,2 116,-

Destinace
Počet dnů
přepravy*
3
4
4
5
5
3
4

Země
Itálie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Nizozemí
Norsko
Rakousko

Zóna
2
3
3
3
3
3
2

Destinace
Počet dnů
přepravy*
3
3
4
3
3
4
2

Země
Rumunsko
Řecko*
Slovinsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Německo

Zóna
2
3
3
3
3
2
2

Počet dnů
přepravy*
4
4
3
4
3
3
2

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedený ceník kdykoliv změnit. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné. Pro země mimo EU bude účtován i poplatek za celní odbavení 400 Kč, který není započítán do částky uvedené v ceníku
přepravného.
* Přepravu na ostrovy nelze realizovat.
* Termín doručení není garantován

MEZINÁRODNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

PPL PARCEL SMART EUROPE
Doručení zásilky přímo do výdejního místa ve vybraných státech
Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti*
Komunikace s příjemcem e-mailem a SMS
Sledování pohybu zásilky na www.ppl.cz

100
tis.
1,2 m

Maximální váha

Maximální rozměr

Odpovědnost PPL

DE - 31,5 kg, PL - 25 kg, SK - 20 kg

DE - 120 cm, PL - 80 cm, SK - 80 cm

V ceně přepravného základní
odpovědnost do 100 tis. Kš

Ceník přepravného na Slovensko

Ceník přepravného do Německa

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč:

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč:

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč:

2 kg

Ceník přepravného do Polska

83,-

2 kg

223,-

2 kg

223,-

5 kg

93,-

5 kg

302,-

5 kg

302,-

10 kg

135,-

10 kg

387,-

10 kg

387,-

20 kg

260,-

20 kg
31,5 kg

478,589,-

20 kg
31,5 kg

478,589,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez palivového
příplatku a příplatku za mýtné. V případě nedodržení výše uvedených podmínek mohou být k zásilce účtovány vícenáklady spojené s dodatečnou manipulací. Podrobnosti
o přepravě do zahraničí Vám ochotně sdělí obchodní zástupce.
* Službu inkaso dobírky od příjemce není možné využít v Německu.

MEZINÁRODNÍ BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
DOBÍRKA
Služba poskytovaná k produktu PPL Parcel Connect

SLOVENSKO
Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti
Výše dobírky do (Kč)
Dobírkový poplatek

1 000,-

5 000,-

20 000,-

50 000,-

80 000,-

67,-

86,-

104,-

147,-

257,-

POLSKO a RUMUNSKO

Inkaso dobírky od příjemce v hotovosti
Výše dobírky do (Kč)
Dobírkový poplatek

1 000,-

5 000,-

20 000,-

40 000,-

86,-

98,-

117,-

135,-

MAĎARSKO

Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti
Výše dobírky do (Kč)
Dobírkový poplatek

1 000,-

5 000,-

20 000,-

40 000,-

67,-

86,-

104,-

147,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných
právních předpisů.

ZVÝŠENÁ ODPOVĚDNOST
Služba poskytovaná k produktu PPL Parcel Connect a PPL Parcel Business Europe,
základní odpovědnost do hodnoty 100 000 Kč je v ceně přepravy
Ceník zýšené odpovědnosti pro balíky přepravované po Evropě
Hodnota zásilky (Kč)
Cena v Kč

od 100 001 do 250 000

od 250 001 do 500 000

371,-

741,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných
právních předpisů.

náš sv t jsou vaše zásilky
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
ZMĚNA ADRESY DORUČENÍ
Služba poskytovaná k produktu PPL Parcel Business Europe
• Služba kdy odesílatel nebo příjemce v průběhu přepravy požádá o změnu nebo úpravu adresy doručení
Ceník změna adresy doručení
Typ služby:

Cena služby v Kč

Změna adresy

300,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny jsou
uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

CELNÍ ODBAVENÍ

Služba poskytovaná k produktu PPL Parcel Business Europe
• Zprostředkování celního odbavení do zemí mimo EU (tzv. „třetí země“ – Norsko, Švýcarsko, Velká Británie)
Ceník celní odbavení
Typ služby:

Cena služby v Kč

Celní odbavení*

400,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny jsou
uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.
* Poplatek bude účtován za každý kus zásilky.

náš sv t jsou vaše zásilky
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
ATYPICKÉ ZÁSILKY
Služba poskytovaná k produktu PPL Parcel Business Europe
• Přeprava nadrozměrných, obtížně manipulovatelných nebo nestohovatelných zásilek
Ceník atyp
Typ služby:
Nadrozměrné

Cena služby v Kč
*

Obtížně manipulovatelné, nestohovatelné

2 200,4 000,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny jsou
uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.
*Nadrozměrnou zásilkou se rozumí překroční maximální skutečné hmotnosti, objemové
hmotnosti (max. 70 kg výpočet na webu www@ppl.cz) a maximálních rozměrů.

+31,5kg

TĚŽKÉ ZÁSILKY
Zásilky na nebo ze Slovenska, jejichž váha je od 31,51 do 50 kg.
Ceník přepravného těžké zásilky Slovensko
Produkt:

Cena služby v Kč:

Export na SK

1 166,-

Import ze SK

1 100,-

Společnost PPL CZ si vyhrazuje právo výše uvedené ceníky kdykoliv změnit. Ceny
jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez
palivového příplatku a příplatku za mýtné.

MÝTNÉ
Ke všem zásilkám je účtován příplatek 0,99 Kč za 1 kg váhy přepravované zásilky.
Při doručování balíků na Slovensku navíc platí příplatek 0,47 Kč za 1 kg váhy
přepravované zásilky.

PALIVOVÝ PŘÍPLATEK
Výše proměnlivého palivového příplatku je každý měsíc zveřejňována na webu ppl.cz.

náš svČt jsou vaše zásilky
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DOPLŇKOVÉ INFORMACE
Doručení balíkových zásilek
Doručení na firemní, soukromou adresu nebo výdejního místa v rámci Evropy.

Komunikace s příjemcem
Komunikace e-mailem nebo SMS. Liší se dle produktu a destinace.

Sledování pohybu zásilky
Průběh přepravy zásilky je možné sledovat na www.ppl.cz.

Dobírka
Pro deklarování dobírky v EUR nebo PLN. Pro PLN je nutné mít zřízen účet u PL banky.

Výdejní místa
Přímé adresování nebo přesměrování zásilky do výdejního místa.

Sobotní doručení
Poskytováno ve vybraných cílových destinacích kde doručujeme produktem PPL Parcel Connect.

Celní odbavení
Dokumenty potřebné pro celní odbavení uvedeny na webu ppl.cz.

Zvýšená odpovědnost
Zvýšená odpovědnost do 500 000 Kč.

Atypické zásilky
Atypickou zásilkou se rozumí zásilka u které maximální rozměr přesáhne 120 cm nebo překročí objemovou
hmotnost 70 kg (výpočet objemové hmotnosti: délka x šířka x výška (cm)/5000 = objemová hmotnost (kg)).
Zásilky které budou vyhodnoceny jako obtížně manipulovatelné nebo nestohovatelné.

Změna adresy doručení
Tato služba je u produktu PPL Parcel Business Europe zpoplatněna a u produktu PPL Parcel Connect je změna
adresy příjemcem bezplatná.

Import do České republiky
Tato služba je poskytována při importu zásilek ze Slovenska.
Reklamace faktury. Příkazce je oprávněn reklamovat údaje uvedené na faktuře vystavené zasílatelem
za přepravu zásilek nejpozději do 2 měsíců od doručení faktury.

náš sv t jsou vaše zásilky

Zákaznický servis:

tel.: 225 331 600
e-mail: b2b@ppl.cz

PPL CZ s.r.o.
K Borovému 99, 251 01 Říčany - Jažlovice
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