Řešení pro atypické zásilky
Co je atypická zásilka?
Je taková zásilka, kterou lze obtížně manipulovat. Především proto, že překračuje povolené rozměry, váhu, nebo nemá pravidelný tvar,
je nedostatečně zabalena, není možné ji třídit na automatické lince.

STRUKTURA ZÁSILEK
Standardní zásilka
• maximální rozměry zásilky 120 x 60 x 60 cm
• součet obvodu a délky maximálně 360 cm
• váha do 31,5 kg
• kartonová krabice ve tvaru krychle nebo kvádru (mohou být chráněné fólií)

Atypická zásilka
• jedna strana zásilky je delší než maximální povolený rozměr
• maximální délka jedné strany 200 cm
• zásilky nedostatečně zabalené
• zásilky výrazně nepravidelného tvaru
• pneumatiky na automobily a motocykly

PPL Balík Max+ zásilky předávané do paletové přepravy
• rozměr nejdelší strany více než 200 cm
• součet obvodu a délky je více než 360 cm
• váha více než 50 kg
• pneumatiky na automobily a motocykly ve větším než povoleném rozměru
a množství (viz druhy atypických zásilek)

VÝJIMKY
Zásilky, které nespadají do kategorie atyp balík
• obálky a zásilky v sáčku (max. 60x40x36 cm, 3kg)
• kompaktní svazek max. dvou balíků pravidelného tvaru, nehledě na jejich
různou velikost s pevnou základnou

SPRÁVNĚ ZABALENÁ ZÁSILKA
Balení zásilek
• díky správnému zabalení bude vaše zásilka lépe chráněna proti poškození
(více na www.ppl.cz)
• navíc nám umožníte rychlejší a bezpečnější manipulaci a vyhnete se riziku
příplatků za atypické zásilky
*Obrázky jsou pouze ilustrativní

náš svět jsou vaše zásilky

Řešení pro atypické zásilky
DRUHY ATYPICKÝCH ZÁSILEK
Nadrozměrné zásilky
• jedna strana zásilky je delší než maximální povolený rozměr
• rozměr nejdelší strany maximálně 200 cm

Pneumatiky
• nezabalené pneumatiky na osobní automobil, motocykly
• max. počet pneumatik bez disku v jednom balíku 2 ks max. 18“
• pneumatiky s diskem 1 ks max. 18“

Ostatní netříditelné
• zásilky, které není možné třídit na automatické třídící lince
• jde především o zásilky nepravidelného tvaru, zásilky z nichž část vyčnívá atd.
• do této kategorie jsou zařazeny i zásilky ve tvaru pytle

Příplatek k atypickým zásilkám
Kvůli zvýšeným nákladům při manipulaci s těmito zásilkami je uplatňován příplatek na tyto typy zásilek:
• atypickázásilka .....................příplatek
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PPL Balík Max+ zásilky předávané k paletové přepravě
Zásilky, které odpovídají níže uvedeným parametrům, jsou předány k paletové přepravě DHL Freight a cena přepravného vychází z
ceníku pro produkt PPL Balík Max+.

Paletová přeprava
• rozměr nejdelší strany zásilky je více než 200 cm
• součet obvodu nejmenší strany a délky zásilky je více něž 360 cm
• nepovolený rozměr nebo počet pneumatik

*Obrázky jsou pouze ilustrativní

náš svět jsou vaše zásilky

