שימו לב!
• המחירון מיועד ללקוחות מזדמנים .אם הינכם בעלי נפח משלוחים גדול ,ומעוניינים להיות מבין לקוחותינו הקבועים
הזוכים למחירים אטרקטיביים ,פנו לאחד מסוכני המכירות שלנו בדף "צרו קשר".
• כל המשלוחים כפופים וטעונים אישור מראש של שירות הלקוחות!
• התשלום בכרטיס אשראי בלבד ,המחירים כוללים מע"מ.
תנאי אחריות:
המזמין מצהיר מאשר ומסכים בהזמינו שליחות ,כי בכל מקרה של רשלנות או מחדל ו/או בכל מקרה של נזק ישיר כל שהוא למשלוח ,לרבות ,גניבה,
אובדן ,שוד ו/או איחור של המשלוח ו/או שליחות שבוצעה עבורו ו/או למי מטעמו ,לרבות איסוף מזומנים ו/או המחאות לפקודת המזמין ו/או למי
מטעמו והעברתם אליו ,תהא צ'יטה שליחויות בע"מ )להלן":החברה"( אחראית לפצותו עד לסכום של פי חמישה מדמי השליחות שנגבו ממנו בלבד,
או בשיעור הנזק בפועל ,לפי הנמוך מביניהם.
המזמין מצהיר מאשר ומסכים בהזמינו שליחות ,כי החברה לא תהא אחראית בשום מקרה לשבר זכוכית או חרסינה ,להעברת נוזלים ,ולנזקים
עקיפים מכל סוג שהוא .כמו כן לחברה לא תהא כל אחריות על נזק עקב נסיבות שאינן בשליטתה ,לרבות "כוח עליון" וכן לנזק שנגרם עקב
אריזה לא מתאימה ,תכולה אסורה ,טיב התכולה ונזק שנגרם באשמת המזמין או הנמען.
לחברה לא תהא כל אחריות למכשירים אלקטרוניים שעלותם מעל .₪ 1000
במקרה של הזמנת משלוח להגשת ו/או איסוף מכרז יש להעביר בקשה בכתב למשרד ,ולקבל אישור.
במקרה של הזמנת משלוח ו/או איסוף מזומנים יש להעביר בקשה בכתב למשרד ולקבל אישור מהמשרד לביצוע השליחות.
אין צ'יטה שליחויות בע"מ אחראית בשום מקרה לנזק תוצאתי ו/או עקיף כלשהוא!!!

מחירון משלוחים פנים ארצי ללקוחות מזדמנים:
תוספת עבור איסוף/מסירה
ל/מאזורים חריגים )ראה
טבלת אזורים חריגים(

תוספת עבור כל
חבילה/מעטפה נוספת
מאותו הסוג בדיוק

מחיר
מחיר בין
סניפי צ'יטה לבית/לעסק

סוג המטען

משקל מרבי
)ק"ג(

נפח מרבי
)ס"מ(

₪ 80

₪ 25

₪ 30

מעטפה*

1

5*20*30

₪ 50

₪ 50

₪ 50

חבילה רגילה

25

50*40*60

₪ 80

₪ 150

₪ 80

חבילה חריגה

35

50*60*70

₪ 130

₪ 250

₪ 50

כמחיר
המשטח/המשטחון
הראשון

משטח/משטחון*

350

120*120*120

₪ 300

₪ 500

₪ 600

זמן אספקה מרבי:
עד  3ימי עסקים
לאזורים לא חריגים.
עד  6ימי עסקים
לאזורים חריגים.
עד  3ימי עסקים
לאזורים לא חריגים.
עד  6ימי עסקים
לאזורים חריגים.
עד  5ימי עסקים
לאזורים לא חריגים.
עד  8ימי עסקים
לאזורים חריגים.
עד  6ימי עסקים
לאזורים לא חריגים.
עד  10ימי עסקים
לאזורים חריגים.

* ימי עסקים -לא כולל את יום האיסוף עצמו ,שישי ,שבת ,ערבי חג ,חגים.
* מעטפה -למעט מסירות משפטיות ,הגשות לבתי משפט ,הוצל"פ ,רשמים ,מכרזים וכד' .לאלה ודומיהם ,מחיר שונה אותו תוכלו לקבל בשירות הלקוחות.
* איסוף או פיזור משטח/משטחון מותנים בקיום מלגזה במקום ההעמסה ובמקום הפריקה!
* אין העברה של כסף מזומן ,תכשיטים ,דברי ערך ,דברים שבירים ,נוזלים ,חומרים מסוכנים ,או דברים הדורשים קירור ו/או תנאי שינוע ואחסון מיוחדים!
* כל המשלוחים כפופים לתנאי האחריות לעיל ,וטעונים אישור מראש של שירות הלקוחות!

להזמנות ולשירות לקוחות חייגו02-6515575 :

