CENÍK SLUŽEB - CARGO
Menzies Aviation (Czech), s.r.o.
K Letišti 57/1049
Praha 6, 161 00
IČ: 16948904
DIČ: CZ16948904
Spisová značka: Rg. C 2195
Městský soud v Praze

Platnost od:

1.3.2016

Celkový počet stran:

3

I.

EXPORT

I.a

Odbavení exportních zásilek

Terminálový poplatek (standardní poplatek za zpracování všech exportních zásilek):
www.menziesaviation.com
www.menziescargo.cz

Výše poplatku za zásilku:
(dle váhy zásilky)

0 kg
nad 10 kg
nad 100 kg
nad 500 kg
nad 1000 kg
nad 2000 kg

až
až do
až do
až do
až do

10 kg
100 kg
500 kg
1000 kg
2000 kg

680 Kč
810 Kč
910 Kč
1010 Kč
1110 Kč
1310 Kč

Živá zvířata (AVI)
příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka
Odbavení expresních zásilek
příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka
(např. XPS/Equation, Prioritise, Priority, Ex-Presso, ZXF/Td. Flash)
Cenné zásilky (VAL)
příplatek 1000 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka
Polocenné zásilky (VUN)
příplatek 600 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka
Kontrola a odbavení DGR zásilek
1. kontrola (pouze pro ICE, RRE, REQ)
příplatek 800 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka
Kontrola a odbavení DGR zásilek
1. kontrola (všechny ostatní druhy DGR)
příplatek 1000 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka
Kontrola a odbavení DGR zásilek
každá další kontrola (všechny druhy DGR)
příplatek 3000 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka
Příplatek za odbavení expresních zásilek dle bodu I.a (EXPORT - Odbavení exportních zásilek) není účtován v případě
zásilek do 100 kg včetně.

II.

IMPORT

II.a

Odbavení importních zásilek

Terminálový poplatek (standardní poplatek za zpracování všech importních zásilek):
Výše poplatku za zásilku:
(dle váhy zásilky)

0 kg
nad 10 kg
nad 100 kg
nad 500 kg
nad 1000 kg
nad 2000 kg

až
až do
až do
až do
až do

10 kg
100 kg
500 kg
1000 kg
2000 kg

850 Kč
980 Kč
1150 Kč
1250 Kč
1350 Kč
1450 Kč

Živá zvířata (AVI)
příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka
Odbavení expresních zásilek
příplatek 100 % k Terminálovému poplatku/zásilka
(např. XPS/Equation, Prioritise, Priority, Ex-Presso, ZXF/Td. Flash)
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Cenné zásilky (VAL)
Polocenné zásilky (VUN)

Dělení zásilek
Pokud zákazník požaduje rozdělit zásilku na části a odbavit tyto části odděleně, ke každé části bude účtován Terminálový
poplatek podle váhy konkrétní části zásilky. Výdej jedné zásilky na více částí bude umožněn pouze v případě, kdy počet
celkově přijatých kusů nepřevyšuje počet kusů dle MAWB. V tomto případě bude zásilka vydána pouze vcelku a to
příjemci dle MAWB, přp. jeho oprávněnému zástupci (zmocněnci).
II.b

www.menziesaviation.com
www.menziesaviation.com
www.menziescargo.cz
www.menziescargo.cz

příplatek 1000 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka
příplatek 600 Kč k Terminálovému poplatku/zásilka

Skladování importních zásilek

Za den skladování se považují všechny kalendářní dny týdne včetně sobot a nedělí, ne však státem uznávané svátky.
Poplatek za skladování se nevztahuje na servisní zásilky partnerských leteckých společností.
Uložení zásilky: den, příp. čas, kdy došlo k příjmu kompletní zásilky, tj. všech kusů zásilky dle leteckého nákladního listu
a zároveň leteckého nákladního listu (AWB); v případě, že datum a čas uložení připadá na dny Pondělí - Čtvrtek po 15.00
hod, pak je za den uložení považován datum následujícího pracovního dne; v případě, že je dnem uložení Pátek – Neděle,
pak je za den uložení považováno datum následujícího pracovního dne
Cena za skladování (skladné) činí:
1.– 4. den uložení :
5. den uložení a déle :

zdarma
5 Kč/kg/den

Výdej po pracovní době Zákaznické přepážky – Import:
příplatek 100 % k Terminálovému poplatku
(možný v případě expresních zásilek, živých zvířat, zkazitelných zásilek a po dohodě s Menzies)
Pracovní doba pokladny:
Pondělí - Neděle 7.00 – 18.00, kromě státních svátků
U komodit AVI, HUM, LHO, PER, živých květin a expresních zásilek neúčtován příplatek za výdej po pracovní době, ale
pouze příplatek za speciální produkt.

III.

OSTATNÍ SLUŽBY

III.a

Bezpečnostní kontrola zásilek
0,40 Kč/1 kg
Pouze pro exportní zásilky spol. Lufthansa Cargo AG - LH/020 a Swiss WorldCargo – LX/724. Tento poplatek
není účtován v případě, kdy zákazník zásilku předává v režimu postupu Schváleného agenta nebo Známého
odesílatele.

III.b

Vyžádané manipulace

Pomocí: NZV
VZV
VZV
Slavemaster

1,5 t
2,5t - 4,5 t
12 t
7,0 t

Minimální sazba je vždy za 1 hodinu.
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1 500 Kč/za každou započatou hodinu (cena včetně obsluhy)
4 500 Kč/za každou započatou hodinu (cena včetně obsluhy)
12 000 Kč/za každou započatou hodinu (cena včetně obsluhy)
7 500 Kč/za každou započatou hodinu (cena včetně obsluhy)

Menzies Aviation (Czech), s.r.o.
K Letišti 57/1049
Praha 6, 161 00
IČ: 16948904
DIČ: CZ16948904
Spisová značka: Rg. C 2195
Městský soud v Praze

III.c

Doplňkové služby - na vyžádání zákazníka a pro zásilky odbavované spol. Menzies Aviation (Czech), s.r.o.

1. Vážení zásilek
hmotnost zásilky do 1000 kg
hmotnost zásilky nad 1000 kg

2. Zpevnění zásilky obalovou folií/přepáskováním
hmotnost zásilky do 1000 kg
hmotnost zásilky nad 1000 kg

www.menziesaviation.com
www.menziescargo.cz

4. Ruční manipulace na vyžádání zákazníka
150 Kč/za každých 15 min

300 Kč/zásilka
dle dohody

5. Technická asistence při bezpečnostní kontrole
zásilek
lepící páska
50 Kč/kus
smršťovací folie
500 Kč/kus
práce
500 Kč/za každou
započatou hodinu

1000 Kč/zásilka
dle dohody

3. Převoz zboží mezi letištními sklady (pokud je možno)
600 Kč/zásilka
Manipulace se zbožím (ruční/pomocí manipulační techniky) nebude z bezpečnostních důvodů probíhat na ploše
automobilů zákazníka. Zboží bude převzato pracovníky, resp. předáno pracovníkům Menzies na složišti, u výsuvných
kamionových ramp, příp. na okraji ložné plochy nákladních automobilů.
Služby uvedené v části III.b – III.c jsou vždy předmětem dohody s Menzies Aviation (Czech), s.r.o. Dohoda se
uskutečňuje s vedoucím směny skladu na tel. 724 768 026 (skladba celkové ceny je na požádání k dispozici).
Pozn. : Při platbách v hotovosti se postupuje takto:
Výsledná celková cena služeb (např. Terminálový poplatek + skladné) se zaokrouhluje na celé koruny a to směrem dolů.
Všechny ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.
Tento Ceníku služeb – Cargo plně nahrazuje předchozí verzi Ceníku služeb – Cargo vč. případných dodatků.

IV.

BONUSOVÝ PROGRAM PRO ZÁKAZNÍKY

Tabulka č.1

Množství odbaveného zboží v
kg za kalendářní rok
200,001 - 1,000,000
1,000,001 - 2,500,000

Bonus
2,0 %
2,5 %

Množství odbaveného zboží v
kg za kalendářní rok
2,500,001 - 4,000,000
nad 4,000,000 kg

Bonus
3,0 %
3,5 %

Všebecné podmínky bonusového programu :
1.
2.
3.
4.
5.

Každému zákazníkovi (odesílateli/příjemci nebo jeho zástupci), kterému společnost Menzies Aviation (Czech), s.r.o. odbaví zboží za
kalendářní rok (tj. od 1.1. do 31.12.) v množství stanoveném výše (viz Tabulka č. 1), náleží bonus ve výši určené Tabulkou č. 1.
Tento bonus je dán procentem z částky, kterou konkrétní zákazník uhradil spol. Menzies Aviation (Czech), s.r.o. na terminálových
poplatcích (vč. všech příplatků) za uvedené období (1 kalendářní rok). Do celkové uhrazené částky se nazapočítává skladné a
dopravné.
Na konkrétní výši bonusu za příslušný kalendářní rok bude společností Menzies Aviation (Czech), s.r.o. vystaven zákazníkovi
dobropis, a to nejpozději do konce února následujícího roku. Podkladem pro vystavení dobropisu bude vzájemně odsouhlasené
množství odbaveného zboží a celková uhrazená částka (mimo skladné a dopravné).
Účinnost bonusového programu počíná od 1.1.2008, tzn., že prvním obdobím pro čerpání bonusu je rok 2009.
V případě sloučení několika společností během příslušného kalenářního roku, bude nástupnické společnosti pro účely výpočtu
bonusu započítán i objem jednotlivých společností před sloučením.
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