
Додаток № 10 

Послуги по додатковому пакуванню та тариф на коробки  

  

  

1. Тариф на коробки  

Тариф 

коробки,грн. 

з ПДВ  

Артикул без 

наповнювача  

Тариф коробки з 

наповнювачевам, 

грн з ПДВ  

Артикул з 

наповнювачем  

Вид 

коробки  

Розмір 

упаковки, 

мм  

Максимальна 

вага,кг  

Об’ємна 

вага, кг  

22,00  А  33,00  A-1  Цукеркова  390*290*195  20  5,5  

15,00  В  27,00  B-1  Пляшкова  380*195*185  13  3,4  

18,00  С  30,00  C-1  Мала 

довга  
440*210*175  16  4  

20,00  D  30,00  D-1  Мала А4  320*270*180  13  3,8  

25,00  Е  63,00  E-1  Ноутбучна  440*350*120  15  4,6  

18,00  F  75,00  F-1  Монітор  602*552*122  30  10,1  

30,00  G  54,00  G-1  Середня  455*365*285  38  11,8  

35,00  H  69,00  H-1  Архівна  650*340*350  40  19,3  

35,00  І  69,00  I-1  Велика  560*400*350  45  19,6  

  

Можливе використання інших, не вказаних матеріалів залежно від характеру вмісту у відправленні.  

  

2. Тариф на сортування  

Дооформлення, сортування, комплектування вантажу.  

Якщо відправник передає Exmoto продукцію, що потребує підготовки до відправки – допакування, перепакування, сортування, 

колмплектування – стягується додатковий тариф в залежності від обраного виду оформлення та підготовки до надсилання 

відправлень.  

Дооформлення    

5%  

Велика кількість Відправлень, які Відправник не може передати кур'єру готовими до 

перевезення - Відправлення марковані Відправником і вимагають тільки уточнення 

ваги і дооформлення накладних; Відправлення, які Відправник передає на доставку 

без надання адресного списку або адресний список не відповідає стандартній 

формі EXPRESS MOTO  

Сортування місць    

10%  

Відправник передає однорідну продукцію, яка комплектується у Відправлення цілими 

товарними упакуваннями  

Штучне сортування    

15%  

Відправник передає різнорідну продукцію, для комплектування у Відправлення 

потрібно відкриття тари та штучний підрахунок середньогабаритних одиниць 

продукції  

Складне штучне 

сортування  
  

20%-30%  

Відправник передає продукцію, для комплектування у Відправлення потрібно 

відкриття товарних упаковок та штучний підрахунок дрібних одиниць, ручний 

підрахунок листів, відпустку на вагу, лінійне відмірювання та ін.  

  

Додаткове 

упакування  

Тарифи відповідно 

обраному виду  
доупакувального 

матеріалу  та  

амортизаційного 

наповнювача  

Відправник в момент замовлення кур'єра попереджає оператора Call-центру про 

необхідність додаткового упакування свого відправлення, надає розміри 

відправлення/нь, характер вмісту, необхідність вкласти аморотізаційний наповнювач 

в коробки. Доупакування може проводитися як на території відправника, так і на 

складі станції EXPRESS MOTO перед відправкою.  

  

  

  

  


