TARIFELE pentru EXPRESS-LIVRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Express-Livrare de la adresă la adresă pe teritoriul Republicii Moldova

COLETE
Parametri : L(lungime)*L(lățime)*Î(înălțime),сm 80*70*60 cm
Greutate, kg
până la 2 kg
până la5 kg
până la10 kg
până la15 kg
până la30 kg

Livrare pe teritoriul orașului, în
lei
42
45
50
55
60

Livrare pe teritoriul țării, în
lei
60
70
80
90
100

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:
1. Livrarea se efectuează pe tot teritoriul Republicii Moldova în afara zonei Transnistria;
2. În cazul în care valoarea coletului depășește 500 lei se achită suplimentar 0,5% din costul coletului;
3. Se ia în considerare greutatea fizică și greutatea volumetrică. Greutatea fizică se determină prin cîntărire. Greutatea
volumetrică se calculează: kg = lungime (cm) x lățime (cm) x înălțime (cm) / 5000 , sau volumul , m3 x 200;
4. Tarifele sunt stipulate în Lei moldovenești. TVA nu se aplică;
5. Efectuarea comenzilor la fel e posibil și în oficiile Nova Poshta Republicii Moldova pe adresele:
№1 or. Chișinău, str. Petricani 17/3
№2 or. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 18/1(pînă 30 kg.)
№3 or. Bălți, str. Pușkin 54 А
№4 or. Cahul, str.I.L. Caragiale 51

TARIFELE PENTRU SERVICIILE SUPLIMENTARE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Serviciul

Prețul, în lei

Returnarea documentelor

25

Redirecționarea
Greutatea, kg
30.1 - 50 kg
pînă la 75 kg
pînă la 100 kg
pînă la 150 kg
pînă la 300 kg
pînă la 500 kg
pînă la 750 kg
pînă la 1000 kg
Redirecționarea

Schimbarea adresei de
livrare în raza localității
Prețul, în lei (MDL)
100
125
140
230
320
520
760
960
Schimbarea adresei de
livrare pe teritoriul RM

Prețul redirecționării coletului se calculează ca o expediere nouă
conform tarifelor companiei
Ridicarea pe etaj
Greutatea, kg
pînă la 30
31-50
51-100
101-500
Pentru fiecare 500 kg, mai mult de 500 kg

Prețul, în lei
Gratis
15
30
45
45

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:
1. Livrarea se efectuează pe tot teritoriul Republicii Moldova în afara zonei Transnistria;
2. În cazul în care valoarea coletului depășește 500 lei se achită suplimentar 0,5% din costul coletului;
3. Se ia în considerare greutatea fizică și greutatea volumetrică. Greutatea fizică se determină prin cîntărire. Greutatea
volumetrică se calculează: kg = lungime (cm) x lățime (cm) x înălțime (cm) / 5000 , sau volumul , m3 x 200;
4. Tarifele sunt stipulate în Lei moldovenești. TVA nu se aplică;
5. Efectuarea comenzilor la fel e posibil și în oficiile Nova Poshta Republicii Moldova pe adresele:
№1 or. Chișinău, str. Petricani 17/3
№2 or. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 18/1 (pînă 30 kg.)
№3 or. Bălți, str. Pușkin 54 А
№4 or. Cahul, str.I.L. Caragiale 51

