מחירון שירותי
שחרור ממכס  -עסקים

שונות

שירותי שחרור ממכס והקצאת אשראי
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי
שירות שחרור ממכס והקצאת אשראי
(מעל /1000$חוקיות יבוא)

 280ש״ח

סיווג של למעלה מ 5 -פריטים במשלוח

 60ש״ח

דמי הרשאה רש״ת

 27ש״ח

 64ש״ח

העברת ניירת לעמיל מכס חיצוני
בדיקה פיזית למשלוח
מסירה דחופה ביותר
תביעת גרעון מכס יזום
החתמת A.T.A CARNET

 165ש״ח
 50ש״ח
 55ש״ח
 200ש״ח
 200ש״ח

שירות החלפת ניירת ביבוא
ייפוי כוח לשער עולמי*
אישור תצהיר יבואן תקופתי*

 60ש״ח
 125ש״ח
 125ש״ח

תקנים ואישורים **

 .1המחירים הנקובים אינם כוללים מע״מ.
 .2המחירים הנקובים במחירון מתייחסים לפרופיל הפעילות של הלקוח כפי שנמסר על ידו .במקרה של שינוי מהותי בפרופיל הפעילות המוצהר
של הלקוח כגון ירידה בכמות המשלוחים ,תמהיל היעדים ומשלוחים בעל אופי חריג DHL ,שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירון זה בכל עת
לאחר מתן הודעה מראש ובכתב ללקוח.
 .3המחירים הנקובים במחירון זה הינם בתוקף עד ה 31-לדצמבר השנה .המחירים כפופים לבדיקה ועדכון מחדש ב 1-לינואר כל שנה.
 DHL .4שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירון זה בכל עת לאחר מתן הודעה מראש ובכתב ללקוח במידה ויהיו שינויים מהותיים בצרכי הלקוח,
שינוי מטבע ,או בעלויות .DHL
* שירות המבוצע על ידי פקידי רישוי מוסמכים לבקשת היבואן במתקני חברת DHL EXPRESS
** לא כולל את הוצאות המשרד הרלוונטי
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אישור מכון התקנים  -חד פעמי
הוצאת אישור אמ״ר
הוצאת אישור תמ״ת
הוצאת אישור תקשורת
אישור תל״ח שנתי
אישור משרד החקלאות  /תחבורה  /בריאות

 350ש״ח
 200ש״ח
 200ש״ח
 350ש״ח
 800ש״ח
 125ש״ח

תנאים כלליים למחירון
 .1המחירים נקובים בדולר ( )$ארה״ב -התשלום יתבצע לפי שער מזומנים מכירה שנקבע ע"י בנק הפועלים ביום העסקים האחרון שלפני
הנפקת החשבונית ,אך לא יפחת מ ₪3.8-לדולר .המחירים הנקובים בשקלים אינם כוללים מע״מ.
 .2החיוב הינו לפי משקל נפחי או פיזי הגבוה ביניהם DHL .משתמשת בנוסחת  IATAלחישוב משקל נפחי על פי הנוסחא הבאה
(המשקל לחיוב מעוגל כלפי מעלה כל חצי ק״ג):
אורך (ס״מ)  Xרוחב (ס״מ)  Xגובה (ס״מ)
5,000

= משקל נפחי בק״ג
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 .3במשלוחי יבוא (כאלה שמשוחררים במכס) עשויים לחול חיובים נוספים בהתאם למחירון שירותי שחרור ממכס כפי שמופיע באתר החברה.
 .4המחירים אינם כוללים חיובים נוספים עבור שירותים נלווים (ע״פ המצוין במחירון שירותים נלווים) או מכסים ומיסים המוטלים ע״י
השלטונות ודמי טיפול נלווים לאלו.
 .5המחירים הנקובים במחירון מתייחסים לפרופיל הפעילות של הלקוח כגון ירידה בכמות המשלוחים ,תמהיל היעדים ומשלוחים
בעלי אופי חריג DHL .שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירון זה בכל עת לאחר מתן הודעה מראש ובכתב ללקוח.
 .6המחירים הנקובים במחירון זה אינם כוללים את השפעת תעריפי הדלק בעולם אשר יחויבו באמצעות חיוב ״היטל דלק״.
 DHLשומרת על זכותה לשנות את היטל הדלק ,בעקבות שינויים בתעריפי הדלק בעולם.
 .7תנאי השירות של  DHLותנאי ההתקשרות רשומים על צידו האחורי של שטר המטען ובהסכם הלקוח.
 .8המחירים הנקובים במחירון זה הינם בתוקף עד ה 31-לדצמבר השנה .המחירים כפופים לבדיקה ועדכון מחדש ב 1-לינואר כל שנה.
 DHL .9שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירון זה בכל עת לאחר מתן הודעה מראש ובכתב ללקוח במידה ויהיו שינויים מהותיים
בצרכי הלקוח ,שינויי מטבע ,או בעלויות .DHL

