Cenník KSC

Platnosť od 1.3.2020

EXPORT
Základný manipulačný poplatok (ZME)
hmotnost zásielky v kg
do
10 kg
nad
10 kg do 100 kg
nad 100 kg do 500 kg
nad 500 kg do 1000 kg
nad 1000 kg

cena v €
13,00 €
17,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00+0,05€/kg

Pozn.: ZME sú aplikovateľné výhradne na lety OK, LO

Príplatky
Nebezpečný tovar (DGR)

60,00 €

Pozn.: Účtované i pri opakovanej kontrole, pokiaľ pôvodná deklarácia nezodpovedá IATA DGR Regulations.

Cenný tovar (VAL, VUN)
Vybavenie expresných zásielok (napr. Equation, Flash a pod.)
Živé zvieratá

56,00 €
100%/ZME
100%/ZME

Pozn.: Až do odvolania príplatky za účelom podpory EXP/RFS nebudú aplikované na CGO

Ľudské pozostatky (HUM)

28,00 €

Ďalšie poplatky
Vystavenie leteckého nákladného listu
Zmeny dispozícií, vkladanie AWB iných leteckých spoločností vystavenie tranzitného,
storno AWB

24,90 €
5,00 €

Skladovanie
Do 24 hodín (alebo bezpečnostná karanténa)
Od 2. dňa

bezplatné
0,20€/kg/deň

Pozn.: Poplatok sa aplikuje na počítateľnú hmotnosť zásielky a za zásielku, ktorá zostáva v sklade

z dôvodov nezavinených spoločnosťou Skyport s.r.o.. Skladovanie tovaru nie je účtované v
sobotu, nedeľu a štátny sviatok.

Skyport s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika
820 01 Bratislava, Slovenská republika

tel +421 553 217 720
cargo.ke@skyport.sk, www.skyport.com
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IMPORT
Základný manipulačný poplatok (ZMI)
hmotnosť zásielky v kg
do
3 kg
nad
3 kg do 10 kg
nad 10 kg do 100 kg
nad 100 kg do 500 kg
nad 500 kg do 1000 kg
nad 1000 kg do 2000 kg

cena v €
16,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €
50,00 €

nad 2000 kg

50,00+0,07€/kg

Príplatky
Vybavenie expresných zásielok

100% k ZMI

Pozn.: Príplatok sa nevzťahuje na živé ludské orgány, lieky na záchranu života a na HUM.

Cenný tovar (VAL, VUN)
Ľudské pozostatky (HUM)
Živé zvieratá (AVI)

56,00 €
100% k ZMI
100% k ZMI

Zasielanie avíza
Doporučený list, fax, mail
Každé ďalšie avízo

2,70 €
0,70 €

Pozn.: Dňom zaslania avíza sa považuje deň jeho odoslania niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

Zásielky typu "Charges collect" (CC)

5% z dopr. min.
11.-€

Skladovanie
Do 3. dní od odoslania avíza
Od 4. dňa

bezplatné
0,40€/kg/deň
,min. 20.00€

Pozn.: Skladné sa počíta za každý deň a to spätne od 4. dňa a pri výpočte skladného sa aplikuje počitateľná
hmotnosť zásielky. Skladovanie tovaru nie je účtované v sobotu, nedeľu a štátny sviatok.

Posielanie dokumentácie na vyžiadanie zákazníka (scan, fax...)

Skyport s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika
820 01 Bratislava, Slovenská republika

tel +421 553 217 720
cargo.ke@skyport.sk, www.skyport.com

1,90 €
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OSTATNÉ SLUŽBY
Príjem a výdaj zásielky od 16:30 do 20:00 hod

100%/ZMI

Pozn.: Príplatok pri príjme/výdaji zásielky mimo pracovnú dobu bude stanovený po vzájomnej dohode so
zákazníkom.

Likvidácia zásielky
Pozn.: Výška ceny likvidácie sa stanovuje od druhu, hmotnosti ako aj spôsobe likvidácie, pričom minimálny
poplatok je 149,40 €

Nakládka/vykládka zásielok do vozidla
manipulácia VZV do 4,5 t (max. do 30 min.)
manipulácia VZV nad 4,5 t (max. do 30 min.)

0,04€/kg
min.8,30 €/kg
72,00 €

Pozn.: Nakládkou/vykládkou sa rozumie vyzdvihnutie/zloženie zásielky z ložnej plošiny vozidla, avšak nie jej
rozmiestňovanie. Zásielky s hmotnosťou vyššou ako 4,5 t je potrebné objednať 24 hodín pred nakládkou/vykládkou

Váženie zásielky
do
10 kg
nad
10 kg
nad 500 kg
nad 1000 kg

bezplatné
5,00 €
10,00 €
dohodou

Spevňovanie zásielky obalovou fóliou/páskou
do
10 kg
nad
10 kg
nad 500 kg
nad 1000 kg

5,00 €
20,00 €
26,00 €
dohodou
100 k ZMI

Sankčný príplatok

Pozn.: Poplatok bude aplikovaný, ak dátum na doklade "Príkaz na vyskladnenie" a dátum skutočného vyskladnenia
je rozdielny.

Ukončenie colných dokladov

5,00 €

Cena za handlingové vybavenie charterového letu bude stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Handlingový agent si vyhradzuje právo zmeny všetkých poplatkov ako aj úhradu doplatku za rozdiel vzniknutý
zmenou sadzieb (napr.:DPH a pod.).
Pozn.: Ceny sú uvedené bez príslušnej výšky DPH

Skyport s.r.o.
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