Sauszemes transporta papildpakalpojumu cenrādis
Lapu skaits: 1(11)
Izstrādāja: Produktu un ieņēmumu nodaļas vadītājs

Spēkā no: 01.03.2022.
Apstiprināja: Sauszemes pārvadājumu Biznesa vienības
vadītāja

SIA SCHENKER SAUSZEMES TRANSPORTA PAPILDPAKALPOJUMU CENRĀDIS
DERĪGS NO 01.03.2022
ATBILDĪBA
SIA Schenker, sniedzot pakalpojumus pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)
nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un citām Latvijas
Republikas likumdošanā paredzētajām normām.
Ja starp SIA Schenker un Klientu pasūtījumā ir noteikti rakstiski saskaņota īpaša piegāde ar laika garantiju (garantētā piegāde), SIA Schenker
piegādā sūtījumu garantētās piegādes pušu īpaši saskaņotajā termiņā. Visos citos gadījumos SIA Schenker rūpējas, lai nogādātu sūtījumu saskaņā
ar SIA Schenker parastajiem (plānotājiem) piegādes grafikiem, ar nosacījumu, ka šādos grafikos norādītais piegādes laiks ir aptuvenais piegādes
laiks un tas nav uzskatāms par pušu saskaņoto piegādes laiku. SIA Schenker nav saistošs un neuzliek SIA Schenker atbildību par jebkādu kaitējumu
vai zaudējumiem, ko izraisa parastajos (plānotājos) piegādes grafikos norādītā aptuvenā piegādes laika nokavējums.
KRAVAS APDROŠINĀŠANA
Saskaņā ar iepriekš uzskaitītajām tiesību normām, zaudējumu kompensācija preču pārvadājumiem ar autotransportu ir ierobežota līdz SDR 8.33
par katru bruto kilogramu no tās preču daļas, kas ir zaudēta vai bojāta. SDR ir Starptautiskā Valūtas fonda vienība, kuras kursu katru dienu nosaka
Latvijas Banka. Zaudējumu kompensācija par preces piegādes nokavējumu nevar pārsniegt pārvadājuma izmaksas. Sadarbībā ar SIA SCHENKER
izvēlētu apdrošinātāja kompāniju, SIA Schenker piedāvā klientiem, veicot papildus kravu apdrošināšanu, minimizēt riskus un nodrošināt papildus
finanšu aizsardzību kravu pārvadājuma laikā. Lai saņemtu detalizētu informāciju par šo pakalpojumu vai cenu piedāvājumu, lūgums sazināties ar
SIA Schenker tirdzniecības pārstāvi.
MUITOŠANAS PAKALPOJUMI
TIR CARNET UN CMR NOFORMĒŠANA

EUR

VIENĪBA

TIR Carnet aizpildīšana un noformēšana EMDAS sistēmā

40,00

Viens (1) komplekts

CMR aizpildīšana

18,00

Viens (1) komplekts

28,00

Viens (1) muitas deklarācija

MUITOŠANAS PAKALPOJUMI
Muitas formalitāšu kārtošana (MKP 0207, MKP 0240, MKP 0210)

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Sauszemes transporta papildpakalpojumu cenrādis
Lapu skaits: 2(11)
Izstrādāja: Produktu un ieņēmumu nodaļas vadītājs
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Apstiprināja: Sauszemes pārvadājumu Biznesa vienības
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60,00

Min par vienu deklarācija

Eksporta vai Importa muitas deklarācijas aizpildīšana

15,00
15,00
15,00

Pirmie 3 preces kodi
Par katriem nākamajiem 3
Min

Preču pieņemšana pagaidu uzglabāšanā (PUD noformēšana Schenker
transportam un ievadīšana EMDAS sistēmā)

10,00

Viena PUD noformēšana

Preču pieņemšana pagaidu uzglabāšanā un T1 noslēgšana (PUD
noformēšana transportam, kas nav Schenker transports un ievadīšana
EMDAS sistēmā)

18,00

Viena PUD noformēšana

T-1 vai TIR noslēgšanu (Schenker transporta izmantošanas gadījumā
iekļauts cenā)

15,00

Viens tranzīta dokuments

DB SCHENKERsystem un DB SCHENKERparcel Sūtījumiem, kurus
transportē ārpus ES robežām, Eiropā tiek piemērotam maksa par
formalitāšu kārtošanu uz ne ES valstīm (attiecas uz Importa
sūtījumiem)

50,00

sūtījums

Tranzīta muitas deklarācijas noformēšana (T1) ar SIA “Schenker”
galvojumu kravas vērtībai līdz 100 000.00 EUR

45,00

Viena muitas deklarācija

Tranzīta muitas deklarācijas noformēšana (T1) ar SIA “Schenker”
galvojumu kravas vērtībai virs 100 000.00 EUR

Pēc vienošanās
55,00

Muitas deklarācijas noformēšana netiešā pārstāvībā

TRANZĪTA DEKLARĀCIJA (T-1) PĀRVADĀJUMIEM

Min par cienu muitas deklarācija

Tranzīta muitas deklarācijas noformēšana no muitas noliktavas (T-1)
pārvadājumiem no MKP 0207 EX-3 kravām

28,00

Viena muitas deklarācija

T2L deklarācijas noformēšana (kurjerpasta izmaksas nav iekļautas)

35,00

Viena muitas deklarācija

T2F deklarācijas noformēšana (kurjerpasta izmaksas nav iekļautas)

50,00

Viena muitas deklarācija

Deklarācijas noformēšana kravas izvešana uz laiku

Pēc vienošanās

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) dokumentu sagatavošana
(PALETĒM) (ja ir nepieciešams transports uz inspekcijas vietu –
piegādes izmaksas un T-1 muitas formalitāšu noformēšana tiek
aprēķināta atsevišķi)
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) dokumentu sagatavošana
(PRECĒM) (ja ir nepieciešams transports uz inspekcijas vietu –
piegādes izmaksas un T-1 muitas formalitāšu noformēšana
tiek aprēķināta atsevišķi)

10,00

15,00
30,00

Viena muitas deklarācija

viena (1) dokumenta sagatavošana – līdz trīs
(1-3) preces kodiem
viena (1) dokumenta sagatavošana – no trīs
(3) preces kodiem un vairāk

PUD deklarācijas labošana EMDAS sistēmā

10,00
7,00

vienreizējs PUD labojums
katrs nākamais PUD labojums

A.TR sertifikāta (preču izcelsmes dokuments) sagatavošana

60,00

viena (1)
dokumenta sagatavošana

28,00
Pieteikums EMDAS sistēmā muitas iestādēm par VAD
anulēšanu/labošanu/jaunas deklarācijas izveidošanu pēc klienta
pieprasījuma

40,00
50,00

Iespējamā muitas parāda aprēķins (pēc klienta pieprasījuma)

11,00
1%
5,00

Muitas brokera komisijas maksa

viena (1) muitas deklarācija līdz 3 (1-3)
preces kodiem
viena (1) muitas deklarācija no 3 preces
kodiem un vairāk
vienas (1) muitas deklarācijas vairākkārtēja
labošana
viena (1) muitas deklarācija
no muitas maksājumu summa
Min

MUITAS PROCEDŪRA – PREČU IZNĪCINĀŠANA
Preču iznīcināšanas muitas procedūras noformēšana

40,00

Kravas transports uz iznīcināšanas vietu

krava + preces iznīcināšana/utilizācijas
izmaksas
Atbilstoši vietējo piegāžu cenrādim

ATSKAIŠU SAGATAVOŠANA
INTRASTAT atskaites

5,70

1 preču rēķins

18,50

Sūtījums
Atskaites lapa

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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DRN + VM atskaites par ievedumu / izvedumu

50%

no INTRASTAT atskaites cenas

PVN atskaites par ievedumu/izvedumu

50%

no INTRASTAT atskaites cenas

Atzinums par iepakojumu

25,60
3,00

INTRASTAT atskaite

10,00

PAPILDUS PAKALPOJUMI
Kraušana ar rokām pie saņēmēja vai nosūtītāja

1 rēķins
1 par 1 atskaites lapu (1 lpp - 15 kodi, katrā
nākamajā - 30 preču kodi) DRN atskaite 30
% no Intrastat ceturkšņa atskaites

30%

Par atskaiti. Ja netiek sniegta Intrastat
atskaite
no Intrastat ceturkšņa atskaites cenas

EUR

VIENĪBA

50,00

DRN atskaite

Sūtījums

20,00

Par taksācijas tonnu

Piemērojams tikai visam transporta pavadzīmēs uzrādītajam svaram.
Pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pasūtījuma.

5,00

minimums

Kravas saņemšana vai ievešana klienta telpās ar palešu ratiņiem

2,00

Par 100kg

Piemērojams tikai visam transporta pavadzīmēs uzrādītajam svaram.
Pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pasūtījuma.

7,00

Minimums par sūtījumu

PAPILDUS PIEMAKSAS

EUR

VIENĪBA
Par sūtījumu papildus transportēšanas
cenai

Piemaksa par gar preces transportēšanu Latvijas teritorija

25,00

PIEMAKSA PAR GARO PRECI STARPTAUTISKĀ TRANSPORTĀ
Piemaksa par garās preces transportēšanu

15%

Par sūtījumu

Piemaksa par garās preces apstrādi terminālā

25,00

Par katru iesaistīto terminālu

Piemaksa par garās preces piegādi

25,00

Par sūtījumu

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Spēkā no: 01.03.2022.
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PIEMAKSA PAR NEPAREIZI NORĀDĪTU KRAVAS VIETU SKAITU, KRAVAS BRUTO SVARU, IZMĒRIEM VAI APJOMU CBM/LDM
Par DB SCHENKER system, DBSCHENKERpremium sūtījumu –
starptautiskajiem kravu pārvadājumiem.

25,00

Par sūtījumu

DB SCHENKERsystem – vietējiem kravu pārvadājumiem

10,00

Par sūtījumu

Piemaksa DB SCHENKERpart load, DB SCHENKERfull load sūtījumam

Izskatīts atsevišķi

PAPILDUS PIEMAKSAS

EUR

VIENĪBA

Maksātāja, adreses u.c. informācijas maiņa rēķinā

5,00

Par rēķinu

Transportēšanas pakalpojuma pasūtīšana, izmantojot veidlapu vai epastu

10,00

Par sūtījumu

Informācijas maiņa rēķinā

5,00

Par rēķinu

Piemaksa par nepilnīgu informāciju pasūtījumā:

5,00

Par sūtījumu

DB SCHENKER SYSTEM, DBSCHENKERPREMIUM DB SCHENKERPARCEL, DB SCHENKERPART LOAD, DB SCHENKERFULL LOAD SŪTĪJUMU,
JA PASŪTĪJUMĀ NORĀDĪTA NEPAREIZA VAI NEPILNĪGA ADRESE, NAV NORĀDĪTA KONTAKTPERSONA, TELEFONA NR., PRECES APRAKSTS.
CMR sagatavošana un izdrukāšana

15,00

Par sūtījumu

Transportēšanas pakalpojuma pasūtīšana, izmantojot veidlapu vai epastu

10,00

Par sūtījumu

Pavaddokumentu (PPR) atgriešanu (atgriešana notiek 1x mēnesī)

20,00

Mēnesī

Samaksas kontrole piegādes brīdī (COD)

30,00

Par sūtījumu

Piegādes noteikumu maiņa

35,00

Par sūtījumu

Piemaksa par atkārto savākšanu Latvijas teritorijā DB
SCHENKERsystem
Piemaksa par atkārto savākšanu Eiropas kravām DB
SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium un DB
SCHENKERparcel

70%

No sūtījuma cenas

Katrs gadījums tiek
izskatīts atsevišķi

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Sauszemes transporta papildpakalpojumu cenrādis
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Pasūtījuma atcelšanas maksa DB SCHENKERparcel, DB
SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium

Spēkā no: 01.03.2022.
Apstiprināja: Sauszemes pārvadājumu Biznesa vienības
vadītāja

Bez maksas
Radušos izmaksu
apmērā

Savākšanas process nav sācies
Savākšanas process sācies

Kravas aģentēšana

25,00

Par sūtījumu

ePOD saņemšana no SIA Schenker arhīva

15,00

Par ePOD

PASŪTIJUMA ATCELŠANAS MAKSA DB SCHENKER PART LOAD, DB SCHENKER FULL LOAD

CIS valstīm

EU Valstis

Bez maksas
40%
200,00

48h iepriekš
No transportēšanas maksas 24h iepriekš
Minimums

Bez maksas

24h iepriekš
No transportēšanas maksas - mazāk, kā
24h iepriekš
Minimums

40%
200,00
Bez maksas

Latvijas teritorijā

40%

Pirmā atgādinājuma vēstule par maksājuma kavējumu

70,00
Bez maksa

24h iepriekš
No transportēšanas maksas - mazāk, kā
24h iepriekš
Minimums

Otrā atgādinājuma vēstule par maksājuma kavējumu

10,00

Par vēstuli

Trešā atgādinājuma vēstule par maksājuma kavējumu

20,00

Par vēstuli

Drukāta pavadzīme (POD) vecāka par 3 mēnešiem

10,00

Par pavadzīmi

PAPILDUS PIEMAKSAS
DB SCHENKERsystem premium starptautiskā transportā

EUR
30%

VIENĪBA
Virs transportēšanas cenas

DB SCHENKERsystem premium vietējām piegādēm Latvijā

30%

Virs transportēšanas cenas

DB SCHENKERsystem premium13 starptautiskā transportā

25,00
+30%

Par sūtījumu
Virs transportēšanas cenas

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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DB SCHENKERsystem premium13 vietējām piegādēm Latvijā

20,00

Par sūtījumu

+30%

Virs transportēšanas cenas

DB SCHENKERsystem premium10

40,00
+30%

Par sūtījumu
Virs transportēšanas cenas

DB SCHENKERsystem premium10 vietējām piegādēm Latvijā

35,00
+30%

Par sūtījumu
Virs transportēšanas cenas

DB SCHENKERsystem home starptautiskā transportā

+15%
10,00

Virs transportēšanas cenas
minimums

DB SCHENKERsystem home vietējām piegādēm Latvijā

+15%
5,00

Virs transportēšanas cenas
minimums

Paziņojums pirms piegādes

7,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā starptautiskiem sūtījumiem

15,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā vietējām piegādēm Latvijā

10,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā līdz 10:00 starptautiskiem sūtījumiem

50,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā līdz 10:00 vietējām piegādēm Latvijā

40,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā līdz 13:00 starptautiskiem sūtījumiem

30,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā līdz 13:00 vietējām piegādēm Latvijā

20,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā pēc vienošanās ar saņēmēju starptautiskiem
sūtījumiem

20,00

Par sūtījumu

Piegāde konkrētā datumā pēc vienošanās ar saņēmēju vietējām
piegādēm Latvijā

15,00

Par sūtījumu

10,00

Par sūtījumu taksācijas svaru līdz 100kg
Par sūtījumu taksācijas svaru no 101kg
līdz 10 000kg

Kravas savākšanai un/vai piegādei Latvijā, noteiktā laika logā (ne
mazāk kā 2 stundas) tiek piemērota piemaksa šādā apmērā

15,00

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Sauszemes transporta papildpakalpojumu cenrādis
Lapu skaits: 8(11)
Izstrādāja: Produktu un ieņēmumu nodaļas vadītājs

Spēkā no: 01.03.2022.
Apstiprināja: Sauszemes pārvadājumu Biznesa vienības
vadītāja

PIEMAKSA PAR BĪSTAMO KRAVU (ADR) TRANSPORTĒŠANU:
Bīstamu preču pārvadāšana tiek piedāvāta DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERpart load un DB SCHENKERfull
load produktiem, un konkrētās valstīs var tikt ierobežota kombinācijā ar iespēju Piegāde konkrētā datumā (Fix day) kā arī uzglabāšanu terminālos
brīvdienās.
ADR nav apvienojams ar piegādi konkrētā datumā (Fix day):PL, BY, UA, FI, Benelux, CZ, RO, TR, HU, BG, SI, SK, GR, HR, MK, RS, BA, MO
Transportēšanai netiek pieņemtas ADR 1. un 7. klases preces. Visu pārējo ADR klašu preces transportēšanai tiek pieņemtas, tikai iepriekš rakstiski
saskaņojot to ar SIA Schenker;
Par preču iepakošanu, marķēšanu un bīstamo preču deklarācijas aizpildīšanu atbilstoši normatīvajām prasībām ir atbildīgs nosūtītājs.
Bīstamo preču (ADR kā arī ierobežoto daudzumu - LQ) transportēšanas tarifi, EUR par sūtījumu:

Taks.svars
kg
1-2500
2501-24000

LV

LT,EE,PL

20

35

AT, BE, BG, CH,
CZ,DE,ES,FR,GR,HR,HU,IT,NL,PT,RO,RU,SI, SK,TR
70
15% no sūtījuma cenas, min. 90,00EUR

FI,GB,IE,
NO,SE
110

DK
140

KRAVU MARĶĒŠANA
Visām precēm jābūt iepakotām, lai transportēšanas laikā tās būtu pasargātas no fiziskās ietekmes. Plīstošām precēm un šķidrumiem jābūt
iepakotiem kastēs ar putuplasta pildījumu, tām jābūt marķētām ar attiecīgām zīmēm. Ja iepakojumi neatbilst standarta parametriem, DB
Schenker neuzņemas atbildību par sūtījumu nogādāšanu laikā un tā saglabāšanu. Sūtījums var netikt pieņemts transportēšanai, ja tas nav
marķēts, tā iesaiņojums rada šaubas par sūtījuma saglabāšanu transportēšanas laikā. Iepriekš lietotās kastes ar maldinošu marķējumu
transportēšanai netiek pieņemtas. Katrai transportēšanas vienībai ir jābūt marķētai. Marķējumā obligāti jānorāda: pilna kravas saņēmēja adrese,
iekļaujot pasta kodu un ēkas numuru; pilna kravas nosūtītāja adrese un kontakttālruņa numurs; speciālās instrukcijas (piem., uz šī iepakojuma
drīkst kraut virsū citu Epll u.t.t.). Ja krava nav atbilstoši marķēta, tad SIA Schenker veic marķēšanu uz klienta rēķina.
KRAVU MARĶĒŠANA UN PALETIZĒŠANA
Maksa par marķēšanu

EUR
3,00
10,00

VIENĪBA
Par vienu uzlīmi
Minimums par sūtījumu

Paletes aptīšana ar plēvi

2,00

Par 1 pll

EUR paletes (ar EUR standarta marķējumu)

7,00

Par 1 pll

EUR izmēra palete (bez EUR standarta marķējuma)

4,00

Par 1 pll

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Sauszemes transporta papildpakalpojumu cenrādis
Lapu skaits: 9(11)
Izstrādāja: Produktu un ieņēmumu nodaļas vadītājs

Spēkā no: 01.03.2022.
Apstiprināja: Sauszemes pārvadājumu Biznesa vienības
vadītāja

Maksa par preču uzglabāšanu terminālā vai PMD zonā

PMD uzglabāšanas gadījumā. ja 15 kalendāro dienu laikā no kravas
importa brīža nav saņemts rīkojums no klienta par tālākajām darbībām
ar kravu

Sūtījumu šķirošana terminālā

DB SCHENKER PART LOAD UN DB SCHENKER FULL LOAD
STARPTAUTISKIE KRAVU PĀRVADĀJUMI DĪKSTĀVES MAKSA

3.00
20,00
3,50

Par taksācijas svara 100kg dienā
Minimums dienā
Par taksācijas svaru 100kg

25,00

Minimums Dienā

20,00
10,00

Stundā
Minimums par sūtījumu

EUR

VIENĪBA

ES statusa kravām

17,00
150,00

Stundā
Maksimums par 24h

EEZ teritorijā pārvadājot tranzīta kravas

150,00

Par 24h period

Pārvadājumos uz/no NVS valstīm

150,00

Par 24h period

DB SCHENKERSYSTEM, DB SCHENKERSYSTEM PREMIUM, DB
SCHENKERPARCEL DB SCHENKERPART LOAD UN DB SCHENKERFULL
LOAD - DĪKSTĀVES MAKSA VIETĒJIE KRAVU PĀRVADĀJUMI

Transporta līdzeklis ar kravas liftu

20,00
20,00

Stundā
Minimums

Puspiekabe, treileris ar vilcēju

30,00
30,00

Stundā
Minimums

Puspiekabe, treileris (bez vilcēja)

70,00
70,00

Dienā
Minimums

Ja taksācijas svars ir līdz 100kg

7,00

Par katrām pārsniegtajām 10 min

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Spēkā no: 01.03.2022.

Sauszemes transporta papildpakalpojumu cenrādis
Lapu skaits: 10(11)
Izstrādāja: Produktu un ieņēmumu nodaļas vadītājs

Apstiprināja: Sauszemes pārvadājumu Biznesa vienības
vadītāja

PIEMAKSA PAR KRAVAS SAVĀKŠANU UN PIEGĀDI LATVIJAS TĀLAJOS
REĢIONOS (REMOTE SURCHARGE)

EUR

VIENĪBA

Taksācijas svars no 0-500 kg

5,00

Par sūtījumu

Taksācijas svars no 501-1500 kg

7,00

Par sūtījumu

Taksācijas svars no 1501-2500kg

10,00

Par sūtījumu

Taksācijas svars no 2501-4500 kg

15,00

Par sūtījumu

LATVIJAS TĀLO REĢIONU PASTA KODU SARAKSTS (LV):
3275

3477

3480

3484

3487

4301

4342

4344

4348

4350

4352

4354

4359

4501

4561

4567

4570

4577

4580

4588

4590

4595

5208

5228

5444

5601

5651

5660

5662

5664

5666

5668

56925693

5695

5704

5711

5717

5722

56805681
57395740

56845685

5719

56765677
57255726

PILSĒTAS PIEMAKSA PAR KRAVAS SAVĀKŠANU UN PIEGĀDI (CITY
SURCHARGE):

EUR

VIENĪBA

Piemaksa par kravas savākšanu un piegādi pilsētā

5,00

Par sūtījumu

PILSĒTU PIEMAKSU PASTA KODU SARAKSTS (LV)
1050
2008
2010
2012

2015

2016

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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Sauszemes transporta papildpakalpojumu cenrādis
Lapu skaits: 11(11)
Izstrādāja: Produktu un ieņēmumu nodaļas vadītājs

Spēkā no: 01.03.2022.
Apstiprināja: Sauszemes pārvadājumu Biznesa vienības
vadītāja

TRANSPORTĒŠANAS ZONAS LATVIJAS TERITORIJĀ: LATVIJAS SADALĪJUMS PĒC PASTA KODU ZONĀM

1. zona
2. zona
3. zona

1000 - 1014; 1017 - 1019; 1021; 1022; 1024 - 1029; 1031 - 1055; 1057 - 1999; 2130
1015; 1016; 1020; 1023; 1030; 1056; 2000 - 2129; 2131 - 2999

4. zona

3200; 3300; 3800; 4000; 4100; 4200; 4400; 4700; 4800; 5200
5400 - 5422 - Daugavpils
4600 - 4605 - Rēzekne
3400 - 3405 - Liepāja; 3407 - 3417 - Liepāja;
3600 - 3607 - Ventspils;
3400; 3600; 4300; 4500; 4600; 5300; 5400; 5600; 5700

5. zona

3000; 3100; 3700; 3900; 5000; 5100

Taksācijas svars: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 kraušanas metrs (ldm) = 1850 kg
SIA Schenker patur tiesības mainīt cenrādi bez iepriekšējā brīdinājuma. Pašreizējais saraksts deklarē visus iepriekšējos sarakstus par anulētiem. Cenrādis neietver
valsts nodokļus, nodevas un nodevas nosūtīšanas valstī un galamērķa valstī. Sniegtie pakalpojumi pārvadājumu jomā, balstās uz Konvencijas par starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un
citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām. Visi SIA Schenker dokumenti ir pieejami tīmekļa lapā http://www.dbschenker.com/lv-lv
Visi uzskaitītie pakalpojumi ir derīgi darba laikā, no Pirmdienas līdz Piektdienas 08:00-17:00.
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