Cennik ACP Global Forwarding Sp. z o.o.
Rodzaj świadczonej usługi

Cena

Dodatkowe uwagi

AGENCJA CELNA
Odprawa celna do trzech pozycji taryfy celnej

200 PLN

Dodanie kolejnej pozycji taryfy celnej do zgłoszenia celnego

15 PLN

Odprawa celna tranzytowa (T1)

180 PLN

Przygotowanie wniosku do SANEPID ‘u

40 PLN

Przygotowanie wniosku FITOSANITARNEGO

40 PLN

Przygotowanie wniosku WETERYNARYJNEGO

100 PLN

Rewizja celna / wstępna

40 PLN

Awizacja przesyłki ( dotyczy przesyłek importowych)

10 PLN

Wprowadzenie przesyłki do magazynu celnego / operacyjnego

50 PLN

* podstawą naliczania opłat jest waga brutto towaru

za każdą kolejną pozycję

za każdą rozpoczętą godzinę pracy agenta celnego
za pierwsze 100 kg
7 PLN za każde następne 100 kg

Składowanie przesyłek w magazynie celnym oraz operacyjnym
* podstawą naliczania opłat jest waga brutto towaru

Przesyłki organizowane przez ACP

0,25 PLN

za kg za każdy dzień nie mniej niż 80,00 zł

Przesyłki pozostałe

0,25 PLN

za kg za każdy dzień nie mniej niż 80,00 zł

* sobota i niedziela oraz pierwsze 3 dni robocze wolne od opłat
* w przypadku konieczności dłuższego przechowywania towaru na magazynie
istnieje możliwość negocjowana stawki

* opłaty naliczane za każdy następny dzień po wprowadzeniu na magazyn
nie wliczając soboty i niedzieli
* w przypadku konieczności dłuższego przechowywania towaru na magazynie
istnieje możliwość negocjowana stawki

2 % od wartości zabezpieczenia nie mniej niż 50 zł

Prowizja za skorzystanie z zabezpieczenia długu celnego w
procedurze dopuszczenia do obrotu
Prowizja za skorzystanie z zabezpieczenia generalnego w
procedurze tranzytu
Cesja praw do przesyłki dla innych agencji celnych

3 % od wartości zabezpieczenia min 50,00 zł
200 PLN

Koszty przejęcia cesji praw od innej agencji celnej lub spedycji

refaktura na podstawie obciążenia innej agencji celnej

Dodatkowa opłata za odprawę poza siedzibą agencji celnej ACP

100 PLN

Wszczęcie postępowania na wniosek Klienta po zwolnieniu
towarów
Opracowanie dokumentów

200 PLN
50 PLN

za każdą rozpoczętą godzinę pracy agenta celnego

za każdą rozpoczętą godzinę pracy agenta celnego

SPEDYCJA DOROGOWA
Samochód z windą
Postojowe

* powyżej 30 min

indywidualna wycena
20 EUR

za każde rozpoczęte pół godziny

Anulowanie przyjętego zlecenia

1/2 frachtu

Podwójna obsada kierowców

indywidualna wycena

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

indywidualna wycena

SPEDYCJA LOTNICZNA
Wystawienie lotniczego listu przewozowego (MAWB)

50 PLN

Składowanie przesyłki na życzenie Klienta w magazynie
operacyjnym (np. przed wylotem lub przed dostawą)

0,40 PLN

za kg za każdy dzień nie mniej niż 80,00 zł

*podstawą naliczania opłat jest waga brutto towaru

Handling na lotnisku w Warszawie oraz pozostałych portach
lotniczych

refaktura na podstawie obciążenia przez agenta
handlingowego

Składowanie przesyłek w portach lotniczych

refaktura na podstawie obciążenia przez agenta
handlingowego

Przewóz towarów niebezpiecznych DGR

indywidualna wycena

Oklejenie opakowań naklejkami HAWB
*pierwsze 10 paczek w przesyłce w cenie

2 PLN

Anulowanie przyjętego zlecenia

za każdą paczkę w przesyłce powyżej 10 szt.
zgodnie z poniesionymi kosztami, nie mniej niż 100 EUR

SPEDYCJA MORSKA
Opłaty terminalowe(THC) w Gdyni / Gdańsku oraz w pozostałych
portach
Składowanie w porcie w Gdyni / Gdańsku oraz w pozostałych
portach
Demmurage * / dettention **

indywidualna wycena

Przewóz towarów niebezpiecznych IMO

indywidualna wycena

refaktura na podstawie obciążenia przez armatora
refaktura na podstawie obciążenia przez armatora

* opłaty armatorskie z tytułu nie podjęcia w wyznaczonym czasie kontenera z
portu
** opłaty armatorskie z tytułu nie oddania w wyznaczonym czasie kontenera
do portu

Odprawa celna w Hamburgu do trzech pozycji taryfy celnej
Dodanie kolejnej pozycji taryfy celnej do zgłoszenia celnego
Odprawa celna w Gdyni do trzech pozycji taryfy celnej
Dodanie kolejnej pozycji taryfy celnej do zgłoszenia celnego

120 EUR
7 EUR

za każdą kolejną pozycję

200 PLN
15 PLN

Odprawa celna tranzytowa (T1) w Hamburgu

60 EUR

Odprawa celna tranzytowa (T1) w Gdyni / Gdańsku

250 PLN

Odprawa celna z odroczonym VAT’em

300 PLN

Anulowanie przyjętego zlecenia

za każdą kolejną pozycję

zgodnie z poniesionymi kosztami, nie mniej niż 100 EUR

USŁUGI DODATKOWE
Ubezpieczenie CARGO

0,2 % od wartości przesyłki, nie mniej niż 125 PLN

Przewóz towarów strategicznych i podwójnego zastosowania

indywidualna wycena

Zniszczenie towaru pod dozorem celnym

indywidualna wycena

Paletyzacja towaru wraz z paletą
Rozładunek załadunek

50 PLN
0,20 PLN

za każdą paczkę, nie mniej niż 61 PLN

Założenie zamknięcia celnego

10 PLN

za sztukę

Konsolidacja / dekonsolidacja przesyłki

50 PLN

za HAWB

Przygotowanie deklaracji DSK + zamknięcie T1

70 PLN

Przesyłki kurierskie realizowane za pośrednictwem DPD zgodnie z cennikami DPD Polska Sp. z o.o. zamieszczonymi na
stronie www.dpd.com.pl
Podane ceny nie zawierają podatku VAT

