Podmínky přepravy do zahraničí
• Podmínky pro přepravu balíků do zahraničí se liší v závislosti na místě doručení. Přeprava exportních zásilek se musí striktně řídit níže
uvedenými podmínkami, v opačném případě mohou být k ceně přepravy účtovány vícenáklady spojené s dodatečnou manipulací.
V krajním případně zásilka nebude přepravena vůbec.
• Příkazce se zavazuje v závislosti na charakteru obsahu přepravovanou zásilku řádně zabalit tak, aby byl její obsah zajištěn proti pohybu.
Obal zásilky zároveň musí zajistit dostatečnou ochranu zejména pro křehké části obsahu zásilky. Zásilka nesmí ohrožovat další společně
přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek, skladové prostory zasílatele nebo prostředky mechanizující ložné manipulace.

Obsahem přepravované zásilky nesmí být následující:
• předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, jejich části či jejich napodobeniny, střelivo, omamné
a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,
• předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky,
mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny s výjimkou stravenek, nabíjecích kuponů do mobilních telefonů, SIM karet,
dálničních známek, výherních losů a telefonních karet operátorů pevných telefonních linek
• předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé
rostliny apod.,
• živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,
• předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné
drahé tekutiny ve skleněných lahvích, obdobných křehkých obalech apod.,
• jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při
přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty.

Specifika pro jednotlivé destinace
Slovensko
• Přepravujeme zásilky s max. váhou do 50 kg. Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou.
• Zásilka nesmí překročit ani jeden z těchto rozměrů: délka 120 cm, šířka 60 cm, výška 60 c m a zároveň součet obvodu
zásilky a nejdelší strany 360 cm.

Německo
• Přepravujeme pouze zásilky ve tvaru balíku v kartonové krabici bez strečové folie a provázků apod. s max. váhou do 31,5 kg.
Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou.
• Zásilka nesmí překročit ani jeden z těchto rozměrů: délka 120 cm, šířka 60 cm, výška 60 cm a zároveň součet obvodu a výšky zásilky
nesmí přesáhnout 360 cm.
• Pro zásilky do Německa jsou stanoveny i minimální rozměry: šířka 15 cm, výška 1 cm, délka 11 cm.

Ostatní země
• Přepravujeme zásilky striktně ve tvaru balíku bez strečové folie, s max. váhou do 31,5 kg. Zásilka musí být manipulovatelná jednou
osobou.
• U produktu PPL Parcel Business Europe je kromě max. fyzické váhy i max. objemová hmotnost 70 kg (výpočet: délka x šířka x výška
(cm)/5000 = objemová hmotnost (kg))
• Zásilka nesmí překročit ani jeden z těchto rozměrů: délka 120 cm, šířka 60 cm, výška 60 cm a zároveň součet obvodu a výšky zásilky
nesmí přesáhnout 360 cm.

náš svět jsou vaše zásilky

