
Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Hellenic Green Courier
    
    

Βασικές Υπηρεσίες Αττική Ζώνη 1
Αττική Ζώνη 2

(+0,60 Χ Ζώνη 1)
Αττική Ζώνη 3

(+0,90 Χ Ζώνη 1)
ΒΑΣΙΚΕΣ Αποστολές βάρους έως 2 κιλών - Βασική τιμή 5,00€/ αποστολή 8,00€/ αποστολή 9,50€/ αποστολή
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (παραλαβή έως 13:00 μμ και παράδοση
έως 18:00 μμ) - Βασική τιμή 15,00€/ αποστολή24,00€/ αποστολή

28,50€/
αποστολή

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (παράδοση εντός 1-3 ωρών) - Βασική
τιμή* 25,00€/ αποστολή40,00€/ αποστολή

47,50€/
αποστολή

Εισπράξεις για λογαριασμό πελάτη (ως βασική αποστολή + έξοδα
αντικαταβολής) 8,00€/ είσπραξη 11,00€/ είσπραξη 12,50€/ είσπραξη
Παραλαβή από τρίτο πρόσωπο/επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη *** 5,00€/ αποστολή 8,00€/ αποστολή 9,50€/ αποστολή
Παραδόσεις αντικειμένων σε μη εργάσιμες ώρες/ημέρες κατόπιν
ελέγχου διαθεσιμότητας (απαιτείται προπληρωμή) 45,00€/ αποστολή72,00€/ αποστολή

85,50€/
αποστολή

Επείγουσες Παραδόσεις αντικειμένων σε μη εργάσιμες ώρες/ημέρες
κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας (απαιτείται προπληρωμή) 60,00€/ αποστολή96,00€/ αποστολή

114,00€/
αποστολή

Πρόσθετες Υπηρεσίες και Χρεώσεις Αττική Ζώνη 1 Αττική Ζώνη 2 Αττική Ζώνη 3
ΒΑΣΙΚΕΣ Αποστολές βάρους 2 κιλών και άνω (επί πλέον της βασικής
τιμής)

1,00€/ επόμενο
κιλό

1,50€/ επόμενο
κιλό

1,50€/ επόμενο
κιλό

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Αποστολές βάρους 2 κιλών και άνω (επί πλέον της
βασικής τιμής)

1,00€/ επόμενο
κιλό

1,50€/ επόμενο
κιλό

1,50€/ επόμενο
κιλό

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Αποστολές βάρους 2 κιλών και άνω (επί πλέον της
βασικής τιμής)

1,00€/ επόμενο
κιλό

2,00€/ επόμενο
κιλό

2,00€/ επόμενο
κιλό

Παραδόσεις Σαββάτου (επί πλέον της βασικής τιμής) 5,00€/ αποστολή 5,00€/ αποστολή 5,00€/ αποστολή
Παραδόσεις μέχρι 12,00 πμ επόμενης εργάσιμης (επί πλέον της
βασικής τιμής) 2,00€/ αποστολή 3,00€/ αποστολή 4,00€/ αποστολή
Παραδόσεις με δέσμευση ορισμένου 2ώρου (επί πλέον της βασικής
τιμής)** 2,00€/ αποστολή 3,00€/ αποστολή 4,00€/ αποστολή
Παραδόσεις με δέσμευση ορισμένου ημιώρου (επί πλέον της βασικής
τιμής)**

5,00€/ αποστολή 7,00€/ αποστολή 9,00€/ αποστολή
Επιστροφή υπογραφής ή αριθμού πρωτοκόλλου 2,00€/ αποστολή 2,00€/ αποστολή 2,00€/ αποστολή
Κόστος Αντικαταβολής 3,00€/ αποστολή 3,00€/ αποστολή 3,00€/ αποστολή

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Εργάσιμες ημέρες και ώρες θεωρούνται οι ημέρες Δευτέρα ως και
Παρασκευή από 08:00 ως 21:00. Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες.

* Θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση για την διαθεσιμότητα

** Οι παραδόσεις με δεύσμευση ορισμένης ώρας, ισχύουν για όλες τις
υπηρεσίες (ΒΑΣΙΚΕΣ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ). Ειδικά για τις
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ αποστολές ισχύει η προηγούμενη συνεννόηση.

*** Το τρίτο πρόσωπο/επιχείρηση θα πρέπει να έχει ενημερωθεί για
την παραλαβή από συνεργάτη της Hellenic Green Courier. Στην
συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υποστηρίζονται χρηματικές συναλλαγές.




