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Názov Popis Druh poplatku Cena bez DPH

Nadrozmer Poplatok za nadrozmerný kus. Uplatňuje sa, ak jeden rozmer z kusu presahuje 120 cm Za kus 80 EUR

Nadváha Poplatok za nadváhu. Uplatňuje sa, ak hmotnosť kusu presiahne 70 kg Za kus 130 EUR

Pripoistenie dokumentov Poplatok za zvýšenu zodpovednosť voči dokumentom Za zásielku 6 EUR

Nestohovateľná paleta Poplatok za tovar vyžadujúci špeciálnu prepravu z dôvodu obsahu, rozmeru, tvaru a balenia Za kus 350 EUR

Doručenie a vyzdvihnutie do/zo 

vzdialených oblastí Poplatok za doručenie/vyzdvihnutie do/zo vzdialených a tažko dostupných oblastí Za kg         0,70 EUR/kg  min  30 EUR

Overenie Export éra
Poplatok je účtovaný na každú exportnú tovarovú zásielku poslanú do vybraných destinácií, na ktoré je uvalené emabrgo USA alebo EU. Patria 

sem: Afganistan, Barma, Libanon, Mjanmarsko, Južný Sudán, Ruská Federácia, Bielorusko a Zimbabwe Za zásielku 30 EUR

Obmedzená destinácia

Poplatok je účtovaný na každu exportnú tovarovú zásielku poslanú do vybraných destinácií, ktoré spadajú pod rezolúciu Bezpečnostnej Rady 

OSN o obmedzenom obchode. Patria sem krajiny: Stredoafrická republika, Pobrežie Slonoviny, Kongo demokratická republika, Eritrea, Irak, 

Irán, Kórejská ludovodemokratická republika, Libéria, Líbya, Somálsko, Sudán, Sýria a Jemen Za zásielku 30 EUR

Zvýšené riziko

Poplatok je účtovaný na každu exportnú tovarovú zásielku poslanú do vybraných destinácií postihnutých vojnou, občianskych nepokojov, 

alebo kontinuálnej hrozby terorizmu. Medzi krajiny s vysokým rizikom patria: Ukrajina, Afganistan, Burundi, Irak, Líbia, Mali, Niger, , Južný 

Sudán, Somálsko, Sýria a Jemen Za zásielku 30 EUR

Oprava adresy príjemcu

V prípade uvedenia nesprávnej adresy odosielateľom, zmena adresy doručenia na vyžiadanie príjemcu zásielky. Poplatok sa vzťahuje na každú 

zásielku, ktorá má v čase vyzdvihnutia nesprávne uvedenú adresu doručenia a doručenie nie je možné uskutočniť bez dodatočného upresnenia 

adresy. Poplatok sa uplatňuje na vnútroštátne a medzinárodné zásielky Za zásielku 12 EUR

Suchý ľad UN1845 
Poplatok účtovaný za manipuláciu a prepravu suchého ľadu (Dry Ice, UN1845), prepravovaný letecky a používaný ako chladiace médium pre 

íné obsiahnuté tovary alebo zasielaný samostatne. Suchý ľad nie je nami poskytovaný Za zásielku 20 EUR

Obmedzené množstvo

Poplatok účtovaný za manipuláciu a prepravu klasifikovaných nebezpečných tovarov a pre odosielateľom určeným režimom prepravy - 

obmedzené množstvo, v zmysle leteckých IATA DGR predpisov a dohody ADR pre cestnú prepravu Za zásielku 30 EUR

Vyňaté množstvo

Poplatok účtovaný za manipuláciu a prepravu klasifikovaných nebezpečných tovarov a pre odosielateľom určeným režimom prepravy - vyňaté 

množstvo, v zmysle leteckých IATA DGR predpisov a dohody ADR pre cestnú prepravu Za zásielku 10 EUR

Lítiové batérie (PI965, PI968) 
Poplatok účtovaný za manipuláciu zásielok obsahujúcich lítiové batérie (PI965), ktorých preprava je regulovaná leteckými IATA DGR predpismi 

a dohodou ADR pre cestnú prepravu. Poplatok nie je účtovaný pre zásielky Collect & Return programu, objednávanými prostredníctvom ELP Za zásielku 100 EUR

Lítiové batérie PI966, PI969 
Poplatok účtovaný za manipuláciu zásielok obsahujúcich lítiové batérie, ktorých preprava je regulovaná leteckými IATA DGR predpismi a 

dohodou ADR pre cestnú prepravu Za zásielku 15 EUR

Nebezpečný tovar

(min.sadzba)

Poplatok účtovaný za manipuláciu a prepravu nebezpečných látok a tovarov presahujúcich množstvá prepravných režimov: vyňaté a 

obmedzené množstvá podľa predpisu IATA DGR, ktoré sú klasifikované do tried 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9. Tieto množstvá nesmú presiahnuť 30 kg na 

hmotnosť celkového kombinovaného balenia Za zásielku 100 EUR

Neutralizácia dokladov 
Táto služba umožňuje doručovanie tovarových zásielok bez toho, aby bol príjemca oboznámený s hodnotou produktu, pretože obchodná 

faktúra sa odstráni pred doručením Za zásielku 10 EUR

Skladné pred preclením po 3.dňoch
Poplatky za skladovanie sa účtujú, keď colné oddelenie nemôže zásielku precliť z dôvodu nepresných alebo chýbajúcich dokladov a informácií. 

Poplatky nadobúdajú účinnosť tri kalendárne dni po dátume príchodu zásielky do cieľovej krajiny. Poplatok sa vzťahuje na platiteľa cla a daní Za deň 10 EUR + 0,2 EUR/kg

Poskytnutie údajov na preclenie

Na žiadosť zákazníka, spoločnosť DER KURIER poskytne potrebné doklady zákazníkovi alebo ním určenému sprostredkovateľovi, aby vykonal 

preclenie a po dokončení preclenia zabezpečí doručenie do konečného miesta určenia. DHL nezodpovedá za včasnosť predloženia dokumentov 

colným orgánom alebo za prepustenie zásielky

Za zásielku 10 EUR

Termínové doručenie 12:00 Poplatok za prednostné doručenie zásielky do 12:00 nasledujúci pracovný deň do vybraných destinácií Za zásielku 32 EUR

Termínové doručenie 09:00 Poplatok za prednostné doručenie zásielky do 09:00 nasledujúci pracovný deň do vybraných destinácií Za zásielku 50 EUR

Termínové doručenie v rámci SR 

12:00 Poplatok za prednostné doručenie zásielky do 09:00 nasledujúci pracovný deň do vybraných destinácií
Za zásielku 9,96 EUR

Termínové doručenie v rámci SR 

09:00 Poplatok za prednostné doručenie zásielky do 09:00 nasledujúci pracovný deň do vybraných destinácií
Za zásielku 16,60 EUR

Brexit economy Poplatok za vystúpenie Spojeného kráľovstva z  colnej únie Európskej únie.  Platný už od 1.1.2022 Za zásielku 0,3 EUR/kg min 5 EUR

Brexit express Poplatok za vystúpenie Spojeného kráľovstva z  colnej únie Európskej únie.  Platný už od 1.1.2022 Za zásielku

do 5kg 6 EUR, do  10 kg 12 EUR, 

nad 10 kg 0,4 EUR/kg min však 

12,40 EUR

Papierový nákladný list

Poplatok bude účtovaný za každú zásielku, ktorá nebude objednaná online elektronicky: tento príplatok sa zavedie až po spustení novej 

aplikácie Q1/2023
Za zásielku 3 EUR

Názov Popis Druh poplatku Cena bez DPH

Vystavenie JCD import Vystavenie JCD na žiadosť zákazníka v prípade, že hodnota zásielky nepresiahla 22EUR Za zásielku 30 EUR

Viacpoložkové JCD Poplatok sa účtuje, ak JCD obsahuje viac ako 5 položiek Za položku 5,00 EUR

Vystavenie JCD export Vystavenie JCD na žiadosť zákazníka v prípade, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 1.000 EUR Za zásielku 30 EUR

Dočasný Import Export Poplatok za vystavenie ATA carnetu Za položku 45 EUR

Colná zábezpeka Poplatok za ručenie pred Colným úradom

Variabilný poplatok za 

položku nad minimum
2% z colného dlhu min 13,50 EUR          

Zmena platby cla a daní 
DER KURIER môže zabezpečiť preúčtovanie cla a daní odosielateľovi alebo tretej strane. Príplatok sa účtuje vždy, keď odosielateľ požaduje 

zaplatenie ciel, daní alebo iných regulačných poplatkov mimo cieľovej krajiny Za zásielku 25 EUR

Vystavenie tranzitneho dokumentu
Na žiadosť zákazníka DER KURIER vystaví tranzitný dokument za účelom preclenia zásielky zákazníkom na inom colnom úrade ako je colný 

úrad príslušný pre DER KURIER Za zásielku 25 EUR

Ceny príplatkov platných od 1.1.2023

70 EUR
Sobotňajšie doručenie ponúkame do kľúčových destinácií vo viac ako 70 krajinách. Ak chcete skontrolovať dostupnosť služby, kontaktujte našu 

infolinku

Ceny colných príplatkov 

 Sobotňajšie doručenie Za zásielku


