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A.

EXPORT

A.1

Odbavení exportních zásilek

Terminálový poplatek (standardní poplatek za zpracování všech exportních zásilek):
Výše poplatku za zásilku:

0 kg

až

10 kg

(dle váhy zásilky)

nad 10 kg

až do 100 kg

1100 Kč

nad 100 kg

až do 500 kg

1200 Kč

nad 500 kg

až do 1000 kg

1400 Kč

nad 1000 kg

až do 2000 kg

1500 Kč

nad 2000 kg

900 Kč

2300 Kč

Živá zvířata (AVI)

příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka

Odbavení expresních zásilek

příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka

Cenné zásilky (VAL)

příplatek 1200 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka

Polocenné zásilky (VUN)

příplatek 800 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka

Kontrola a odbavení DGR zásilek

příplatek 800 Kč k Terminálovému poplatku 1. kontrola ELI,ELM,ICE,RDS,REQ,RRE
příplatek 1200 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka 1.kontrola ostatní druhy

Kontrola a odbavení DGR zásilek

příplatek 2000 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka (každá další kontrola)

Příplatek za odbavení expresních zásilek dle bodu A.1 (EXPORT - Odbavení exportních zásilek) není účtován v případě zásilek do 100 kg
včetně.
A.2

Skladování exportních zásilek

Do 24 hodin uložení :

zdarma

Více než 24 hodin a déle :

6 Kč/kg/den

ENES Cargo Prague s.r.o., spisová značka C 283106 vedená u Městského soudu v Praze
sídlem K letišti 1088/59, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČ 064 96 636

B.

IMPORT

B.1

Odbavení importních zásilek

Terminálový poplatek (standardní poplatek za zpracování všech importních zásilek):
Výše poplatku za zásilku:

0 kg

až

10 kg

1150 Kč

(dle váhy zásilky)

nad 10 kg

až do 100 kg

1450 Kč

nad 100 kg

až do 500 kg

1550 Kč

nad 500 kg

až do 1000 kg

1650 Kč

nad 1000 kg

až do 2000 kg

1750 Kč

nad 2000 kg

2000 Kč

Živá zvířata (AVI)

příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka

Odbavení expresních zásilek

příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka

Cenné zásilky (VAL)

příplatek 1200 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka

Polocenné zásilky (VUN)

příplatek 800 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka

Dělení zásilek
Pokud zákazník požaduje rozdělit zásilku na části a odbavit tyto části odděleně, ke každé části bude účtován Terminálový poplatek podle
váhy konkrétní části zásilky. Výdej jedné zásilky na více částí bude umožněn pouze v případě, kdy počet celkově přijatých kusů nepřevyšuje
počet kusů dle MAWB. V tomto případě bude zásilka vydána pouze vcelku a to příjemci dle MAWB, přp. jeho oprávněnému zástupci
(zmocněnci).

B.2

Skladování importních zásilek

Za den skladování se považují všechny kalendářní dny týdne včetně sobot a nedělí, ne však státem uznávané svátky.
Poplatek za skladování se nevztahuje na servisní zásilky partnerských leteckých společností.
Uložení zásilky: den příp. čas, kdy došlo k příjmu kompletní zásilky, tj. všech kusů zásilky dle leteckého nákladního listu a zároveň leteckého
nákladního listu (AWB); v případě, že datum a čas uložení připadá na dny Pondělí - Čtvrtek po 15.00 hod, pak je za den uložení považován
datum následujícího pracovního dne; v případě, že je dnem uložení Pátek – Neděle, pak je za den uložení považováno datum následujícího
pracovního dne
Cena za skladování (skladné) činí:
1.– 4. den uložení :

zdarma

5. den uložení a déle :

6 Kč/kg/den

ENES Cargo Prague s.r.o., spisová značka C 283106 vedená u Městského soudu v Praze
sídlem K letišti 1088/59, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČ 064 96 636

Výdej po pracovní době :

příplatek 100 % k Terminálovému poplatku

Pracovní doba:

Pondělí – Neděle 7.00 – 18.00, kromě státních svátků

U komodit AVI, HUM, LHO, PER, živých květin a expresních zásilek neúčtován příplatek za výdej po pracovní době, ale pouze příplatek za
speciální produkt.

C.

OSTATNÍ SLUŽBY

C.1

Bezpečnostní kontrola zásilek

0,60 Kč/1 kg

C.2

Převoz zboží mezi letištními sklady

800 Kč/zásilka

C.3

Vyžádané manipulace

Při využití VZV včetně obsluhy:
VZV

1,5 t

2500 Kč/každá započatá hodina

VZV

2,5 t – 3,5 t

3500 Kč/každá započatá hodina

VZV

12 t

11000 Kč/každá započatá hodina

Pozn. Maximální možná váha zásilky se vždy odvíjí od jejích rozměrů a způsobu manipulace.

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.
Tento Ceník služeb – Cargo plně nahrazuje předchozí verzi Ceníku služeb – Cargo vč. případných dodatků.

ENES Cargo Prague s.r.o., spisová značka C 283106 vedená u Městského soudu v Praze
sídlem K letišti 1088/59, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČ 064 96 636

