
Куриерските ни пратки са следните видове:

Стандартни Тегло Pазмери

документални пратки до 0,5 кг А4
колетни пратки до 50 кг за пратки до 90 х 90 х 90 см
непалетизирани пратки от 50 до 1000 кг за пратки до 90 х 90 х 90 см

Нестандартни

всички пратки с един от размерите над 90 см, независимо какво е теглото

Тарифа за основни куриерски услуги за стандартни пратки за България

Цените за основните ни куриерски услуги за стандартни пратки се определят от:

начина на доставка
теглото на пратката
размерът на пратката

Документални пратки

Документалните пратки съдържат документи с тегло до 0,5 кг. и размер А4

Тарифно тегло наТарифно тегло на
праткапратка

Начин на доставкаНачин на доставка

Градски куриер вГрадски куриер в
едно населеноедно населено

мястомясто

Между офисите наМежду офисите на
Еконт илиЕконт или

Еконтомат*Еконтомат*

От и до офис наОт и до офис на
Еконт илиЕконт или

Еконтомат*.  Еконтомат*.  
До и от врата наДо и от врата на

клиента**клиента**

От и до врата наОт и до врата на
клиентаклиента

(тарифен код 1 )(тарифен код 1 ) (тарифен код 2 )(тарифен код 2 ) (тарифен код 3 )(тарифен код 3 ) (тарифен код 4 )(тарифен код 4 )

до 0 ,5  кгдо 0 ,5  кг 6,87 лв. 4,91 лв. 6,21 лв. 6,87 лв.

Посочените цени са в лева за един брой с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

*За всяка получена или изпратена от Еконтомат пратка, имате допълнителна отстъпка:

10% от тарифата
50% от тарифата, ако една пратка е изпратена и получена от един и същ Еконтомат

**Тарифен код 3 е валиден за адреси в населени места с офис на Еконт. Ако в населеното място няма офис на Еконт се прилага
тарифен код 4.

Тарифата е валидна от 01.09.2021.



 

Колетни пратки

Стандартната колетна пратка се състои от една или повече части с общо тегло до 50 кг. Всяка част от пратката може да бъде с
максимални размери 90 х 90 х 90 см.

Тарифно тегло наТарифно тегло на
праткапратка

Начин на доставкаНачин на доставка

Градски куриер вГрадски куриер в
едно населеноедно населено

мястомясто

Между офисите наМежду офисите на
Еконт илиЕконт или

Еконтомат*Еконтомат*

От и до офис наОт и до офис на
Еконт илиЕконт или

Еконтомат* Еконтомат* 
До и от врата наДо и от врата на

клиента**клиента**

От и до врата наОт и до врата на
клиентаклиента

(тарифен код 1 )(тарифен код 1 ) (тарифен код 2 )(тарифен код 2 ) (тарифен код 3 )(тарифен код 3 ) (тарифен код 4 )(тарифен код 4 )

до 1  кгдо 1  кг 8,50 лв. 5,45 лв. 6,87 лв. 8,50 лв.

над 1  до 2  кгнад 1  до 2  кг 10,14 лв. 6,00 лв. 8,50 лв. 10,14 лв.

над 2  до 5  кгнад 2  до 5  кг 10,79 лв. 6,54 лв. 10,79 лв. 12,43 лв.

над 5  до 10 кгнад 5  до 10 кг 16,02 лв. 10,46 лв. 16,02 лв. 17,99 лв.

над 10 до 15 кгнад 10 до 15 кг 21,58 лв. 11,77 лв. 21,58 лв. 23,54 лв.

над 15 до 20 кгнад 15 до 20 кг 25,18 лв. 14,39 лв. 25,18 лв. 27,47 лв.

над 20 до 50 кгнад 20 до 50 кг
25,18 лв. + 0,66 лв. за

всеки кг над 20 кг до 50
кг

14,39 лв. + 0,58 лв. за
всеки кг над 20 кг до 50

кг

25,18 лв. + 0,66 лв. за
всеки кг над 20 кг до 50

кг

27,47 лв. + 0,72 лв. за
всеки кг над 20 кг до 50

кг

Посочените цени са в лева за един брой с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

*За всяка получена или изпратена от Еконтомат пратка, имате допълнителна отстъпка:

10% от тарифата
50% от тарифата, ако една пратка е изпратена и получена от един и същ Еконтомат

**Тарифен код 3 е валиден за адреси в населени места с офис на Еконт. Ако в населеното място няма офис на Еконт се прилага
тарифен код 4.

Тарифата е валидна от 01.09.2021.



 

Непалетизирани пратки

Стандартната непалетизирана пратка се състои от една или повече части с общо тегло от 50 до 1000 кг. Всяка част от пратката
може да бъде с максимални размери 90 х 90 х 90 см.

Тарифно тегло на праткаТарифно тегло на пратка

Начин на доставкаНачин на доставка

Между офисите на ЕконтМежду офисите на Еконт
От и до офис на ЕконтОт и до офис на Еконт

до и от врата на клиентадо и от врата на клиента
От и до врата на клиентаОт и до врата на клиента

(тарифен код 81)(тарифен код 81) (тарифен код 81)(тарифен код 81) (тарифен код 81)(тарифен код 81)

над 50 до 100 кгнад 50 до 100 кг 4,47 лв. + 0,55 лв./кг 12,43 лв. + 0,65 лв./кг 13,63 лв. + 0,71 лв./кг

над 100 до 150 кгнад 100 до 150 кг 9,92 лв. + 0,49 лв./кг 17,88 лв. + 0,60 лв./кг 19,08 лв. + 0,65 лв./кг

над 150 до 200 кгнад 150 до 200 кг 18,09 лв. + 0,44 лв./кг 26,05 лв. + 0,55 лв./кг 27,25 лв. + 0,60 лв./кг

над 200 до 300 кгнад 200 до 300 кг 28,99 лв. + 0,38 лв./кг 36,95 лв. + 0,49 лв./кг 38,15 лв. + 0,55 лв./кг

над 300 до 1000 кгнад 300 до 1000 кг 45,34 лв. + 0,33 лв./кг 53,30 лв. + 0,44 лв./кг 54,50 лв. + 0,49 лв./кг

Посочените цени са в лева за един брой с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

Формулата за изчисление на куриерска услуга за стандартни пратки е следната:

Куриерска услуга = основна услуга + допълнителни услуги + такса гориво и пътни условия. Такса гориво и пътни условия зависи от
цените на горивата в България, от инфраструктурата и условията по пътищата. Обявява се от Еконт на 1-во число всеки месец.

1. Тарифното тегло е реалното или обемното тегло на всички части от една пратка, като се таксува по-голямата величина,
закръглена до цял килограм.

2. Реалното тегло на пратката е сбор от теглата на всички нейни части.
3. Обемното тегло на пратката се изчислява в кг, като се умножи ширината (в см) х дължината (в см) х височината (в см) /6000.
4. Максималните размери на всяка пратка трябва да са със стандартни размери до:

90 х 90 х 90 см за пакет
120 х 80 х 170 см за палет

5. Пратки с тарифно тегло до 20 кг куриерът приема и доставя от и до вратата на клиента.
6. Пратки с тарифно тегло над 20 кг куриерът приема и доставя от и до приземен етаж на посочения адрес. Клиентът осигурява

съдействие за товаренето и разтоварването на пратката.
7. Пратки с размери или тегло над определените в точки 1 и 2, се приемат след проверка на типа пратка и възможностите за

приемане и доставяне на адреса. Цената за доставка се договаря допълнително с клиента, в случай че не е предвидена в
тарифата.

Еконтомат

Нашите Еконтомати разполагат с три размера клетки за изпращане и получаване на пратки:

малка – с максимални размери за пратка с ширина 61 см, дължина 44 см, височина 8 см
средна – с максимални размери за пратка с ширина 61 см, дължина 44 см, височина 18 см
голяма – с максимални размери за пратка с ширина 61 см, дължина 44 см, височина 37 см

Тарифирането на пратката е на база тегло, а не размер на клетката. Еконт запазва правото си да извърши контролно замерване на
всяка пратка, изпратена от Еконтомат, при некоректно посочени параметри

За всяка получена или изпратена от Еконтомат пратка, имате допълнителна отстъпка

10% от куриерската основна услуга при подготовка на пратки през електронния ви кабинет или в офис на Еконт.
50% от куриерската основна услуга, ако една пратка се изпрати и получи от един и същ Еконтомат.

Тарифата е валидна от 01.09.2021.



 

Тарифа за основни куриерски услуги за нестандартни пратки за България

Нестандартни пратки са тези, които съдържат една или повече части с размери по-големи от 90 х 90 х 90 см. Те изискват специално
внимание и грижа при транспортирането им.

Тегло на праткатаТегло на пратката

Формула за изчислениеФормула за изчисление

Между офиситеМежду офисите
на Еконтна Еконт

От и до офисОт и до офис
на Еконтна Еконт

до и от вратадо и от врата
на клиентана клиента

От и до врата наОт и до врата на
клиентаклиента

До 15 кгДо 15 кг КЗП/2* x 43,58 лв. КЗП/2* x 60,07 лв. КЗП/2* x 75,22 лв.

Над 15 кгНад 15 кг КЗП* x 43,58 лв. КЗП* x 60,07 лв. КЗП* x 75,22 лв.

Посочените цени са в лева за един брой с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

*КЗП - коефициент заета площ. Той се определя по следната формула:

КЗП = най-дългата страна в м Х най-късата страна в м/ 0,96 (площ на 1 стандартен евро палетв кв. м.)

Формула за изчисление на куриерската услуга за нестандартни пратки:

Куриерска услуга = основна услуга + допълнителна услуга + такса гориво и пътни условия

1. Нестандартни са пратките с размери и тегло над максимално допустимите, както и тези, които изискват специфично
транспортиране, складиране, товарене или разтоварване.

2. Пратки, които отговарят на условията, посочени в Тарифа за нестандартни пратки в България, могат да бъдат приети от
куриер за доставка.

3. Пратки, които не са включени в Тарифа за нестандартни пратки в България, се приемат след проверка на типа пратка и
възможностите за вземане и доставяне от и до адрес. Цената за доставка се договаря допълнително с клиента, в случай че не е
предвидена в тарифата.

4. Нестандартни пратки се приемат за доставка между градовете и офисите на Еконт Експрес ООД съгласно таблица 1

Тарифата за основни куриерски услуги за нестандартни пратки се формира на база коефициент заета площ (КЗП) и съотвената цена
за пратка под и над 15 кг. КЗП се изчислява по следната формула:

КЗП = най-дългата страна в м Х най-късата страна в м/ 0,96 (площ на 1 стандартен евро палет в кв.м.)

Получената стойност за цена по КЗП се сравнява със стойността на услугата според реалното тегло на пратка по тарифите за
основни куриерски услуги за стандартни пратки в България. От двете стойности се взима по-високата при тарифирането на
пратката.

Можете да изчислите стойността на куриерската услуга за вашите нестандартни пратки тук>

Тарифата е валидна от 01.09.2021.

https://www.econt.com/services/shipment-price


 

Таблица 1

Населено мястоНаселено място Oфис на ЕконтOфис на Еконт От и до офис на Еконт или ЕконтоматОт и до офис на Еконт или Еконтомат От и до врата на клиентаОт и до врата на клиента

БлагоевградБлагоевград Благоевград Еконт Експрес Да Да

БургасБургас Бургас Да –

БургасБургас Бургас Меден рудник – Да

ВарнаВарна Варна Да Да

Велико ТърновоВелико Търново Велико Търново Да Да

ВидинВидин Видин, Авангард Калето Да Да

ВрацаВраца Враца Да –

ГабровоГаброво Габрово Да –

Горна ОряховицаГорна Оряховица Горна Оряховица Да –

Гоце ДелчевГоце Делчев Гоце Делчев Да Да

ДобричДобрич Добрич Да –

ДряновоДряново Дряново Да –

ДупницаДупница Дупница Да –

ИхтиманИхтиман Ихтиман Да –

КазанлъкКазанлък Казанлък Склад Батенберг Да –

КарловоКарлово Карлово Да –

КърджалиКърджали Кърджали Да –

КюстендилКюстендил Кюстендил Мориц Леви Да –

КюстендилКюстендил Кюстендил Батенберг Да –

ЛовечЛовеч Ловеч Да –

ЛясковецЛясковец Лясковец Трети март Да –

МонтанаМонтана Монтана Да –

НесебърНесебър Несебър склад Да Да

ПазарджикПазарджик Пазарджик Да –

ПерникПерник Перник Изток Да Да

ПетричПетрич Петрич Монопола Да –

ПетричПетрич Петрич Промишлена зона Да –

ПлевенПлевен Плевен Да –

ПловдивПловдив Пловдив Да Да

РадомирРадомир Радомир Да –

РазградРазград Разград Да –

РусеРусе Русе Да Да

СамоковСамоков Самоков Да –



СанданскиСандански Сандански Да –

СевлиевоСевлиево Севлиево Да –

СилистраСилистра Силистра Македония Да –

СилистраСилистра Силистра Аврора ОМВ Да –

СливенСливен Сливен Светлина Да –

СмолянСмолян Смолян Да –

СофияСофия София РЦ Да Да

СофияСофия София РЦ Орион Да –

Стара ЗагораСтара Загора Стара Загора ЖП гара Да Да

ТроянТроян Троян Да –

ТроянТроян Троян Каравелов Да –

ТутраканТутракан Тутракан Да –

ТърговищеТърговище Търговище Да –

ХасковоХасково Хасково Да –

ШуменШумен Шумен Да –

ЯмболЯмбол Ямбол Да –

Населено мястоНаселено място Oфис на ЕконтOфис на Еконт От и до офис на Еконт или ЕконтоматОт и до офис на Еконт или Еконтомат От и до врата на клиентаОт и до врата на клиента



 

Тарифа за допълнителни услуги към куриерски услуги в България

Име на услугатаИме на услугата ИндексИндекс Цени и надбавкиЦени и надбавки

Наложен платежНаложен платеж CDCD Вижте таблицатаВижте таблицата

Получател плаща сума по наложен платежПолучател плаща сума по наложен платеж
Подател получава сума по наложен платежПодател получава сума по наложен платеж

в офис на Еконт в бройв офис на Еконт в брой на адрес в бройна адрес в брой по банков пътпо банков път

в офис на Еконт в бройв офис на Еконт в брой 1,31 % 2,62 % 1,31 %

на адрес в бройна адрес в брой 2,62 % 2,62 % 2,62 %

електронноелектронно 1,31 % 2,62 % 1,31 %

1. Процентите се изчисляват от стойността на наложения платеж.
2. Електронно можете да платите:

в офис на Еконт или Еконтомат - с банкова карта през ПОС терминал
в е-Econt - през ePay

Обявена стойностОбявена стойност ОСОС
0,26 % от обявената0 ,26 % от обявената
стойност на праткатастойност на пратката

Обявена стойност е стойността на пратката, до която носим отговорност в случаите на повреда, загуба или кражба. Тя се посочва от
клиента при изпращане на пратката. С лимит 10 000 лв

Нашата отговорност зависи от това дали сте ни позволили да прегледаме съдържанието на пратката преди изпращането ѝ:

ако сте позволили - носим материална отговорност в случаите на загуба, кражба или повреда на съдържанието на пратката
ако не сте позволили - носим материална отговорност в случаите на загуба, кражба или повреда само на опаковката, без
съдържанието на пратката.

Обратна разпискаОбратна разписка

ХартиенаХартиена DCDC 3,82 лв.  на пратка3 ,82 лв.  на пратка

ЕлектроннаЕлектронна EDCEDC 2,35 лв.  на пратка2 ,35 лв.  на пратка

Документ, собственоръчно подписан от получателя, с който се гарантира, че пратката е приета от него. Подписаната разписка се
връща обратно към подател на следващ работен ден.

Обратна разписка-стокова разпискаОбратна разписка-стокова разписка DC–CPDC–CP Вижте таблицатаВижте таблицата

Документ, който се изготвя и изпраща от подател. Подписва се собственоръчно от получателя при приемането на стоката.
Подписаната разписка се връща обратно към подател на следващ работен ден.

Услугата е на цената на документална пратка с 10% отстъпка.

УслугаУслуга ЦенаЦена

Градски куриерГрадски куриер 6,18 лв.

От офис до офисОт офис до офис 4,41 лв.

От офис до врата или от врата до офисОт офис до врата или от врата до офис 5,59 лв.

От врата до вратаОт врата до врата 6,18 лв.



Точен часТочен час

с посочен конкретен час за доставкас посочен конкретен час за доставка PP 5,45 лв.  на пратка5 ,45 лв.  на пратка

с посочен интервал за доставкас посочен интервал за доставка 2 ,62 лв.  на пратка2 ,62 лв.  на пратка

Избирате конкретен час или интервал от време за доставка на пратки до адрес, който е удобен за вас. Услугата е задължителна при
доставка на пратки в събота. Стандартно доставяме до 13 ч. в този ден, освен ако не сте посочили друг по-ранен час. Услугата Точен
час е достъпна за адреси в цялата страна, освен населените места, които се обслужват по график.

Превоз с хладилна чантаПревоз с хладилна чанта REFREF 5 ,23 лв.  на пратка5 ,23 лв.  на пратка

Можете да изпратите пратки, чувствителни към външни условия. Нужно е да направите предварително заявка за хладилна чанта,
минимум един ден по-рано. Максимални размери - 30 х 30 х 17 см

ОпаковкаОпаковка PACKPACK Вижте таблицатаВижте таблицата

Необходимо е сами да опаковате пратката си. Може да го направите предварително или в офис на Еконт. По ваше желание
предоставяме полиетиленови пликове, картонена кутия, велпапе или аерофолио за опаковане на пратки.

Вид опаковкаВид опаковка РазмериРазмери ЦенаЦена

картонена кутиякартонена кутия 40 х 35 х 35 cм 5,04 лв. за бр.

картонена кутиякартонена кутия 30 х 20 х 30 cм 2,60 лв. за бр.

картонена кутиякартонена кутия 30 х 25 х 15 cм 1,46 лв. за бр.

картонена кутиякартонена кутия 25 х 17 х 10 cм 0,96 лв. за бр.

велпапевелпапе 1 кв.м 1,05 лв. за кв.м

аерофолиоаерофолио 1 кв.м 1,78 лв. за кв.м

голям полиетиленов плик без джоб (до 9  кг)голям полиетиленов плик без джоб (до 9  кг) 44 х 55.5 см 0,23 лв. за бр.

голям полиетиленов плик с джоб (до 9  кг)голям полиетиленов плик с джоб (до 9  кг) 44 х 55.5 см 0,26 лв. за бр.

среден полиетиленов плик без джоб (до 6  кг)среден полиетиленов плик без джоб (до 6  кг) 34.5 х 40 см 0,16 лв. за бр.

среден полиетиленов плик с джоб (до 6  кг)среден полиетиленов плик с джоб (до 6  кг) 34.5 х 40 см 0,19 лв. за бр.

мини полиетиленов плик без джоб (до 3  кг)мини полиетиленов плик без джоб (до 3  кг) 24 х 33 см 0,10 лв. за бр.

мини полиетиленов плик с джоб (до 3  кг)мини полиетиленов плик с джоб (до 3  кг) 24 х 33 см 0,13 лв. за бр.

полиетиленов чувал (до 21 кг)полиетиленов чувал (до 21 кг) 60 х 110 см 0,50 лв. за бр.

обкантващ профил за стъклообкантващ профил за стъкло 2,40 лв. за бр.

картонен плик (за документи)картонен плик (за документи) 21.5 х 30.5 см 0,76 лв. за бр.

Малка термо кутияМалка термо кутия 49.5 х 37 х 13 см 10,80 лв. за бр.

Голяма термо кутияГоляма термо кутия 49.5 х 37 х 24 см 14,00 лв. за бр.

Сух ледСух лед 3,10 лв. за бр.

Кутия за 1  бутилкаКутия за 1  бутилка 0,65 лв. за бр.

Кутия за 2  бутилкиКутия за 2  бутилки 1,30 лв. за бр.

Кутия за 3  бутилкиКутия за 3  бутилки 1,60 лв. за бр.



Джоб за товарителницаДжоб за товарителница 0,07 лв. за бр.

Вид опаковкаВид опаковка РазмериРазмери ЦенаЦена



 

Наем на стойка за моторНаем на стойка за мотор PACK 12PACK 12 18,31 лв.18 ,31 лв.

Разработихме специална стойка за мотор. С нея гарантираме, че ще го доставим във вида, в който е изпратен.

Двупосочна праткаДвупосочна пратка DPDP

Можете да изпратите пратка и да я върнете обратно с 10% отстъпка.

Върни праткаВърни пратка

Можете да върнете с минимум 10% отстъпка всяка получена пратка.

ПрегледПреглед БезплатноБезплатно

Можете да прегледате стоката, преди да я платите.

Преглед и тестПреглед и тест БезплатноБезплатно

Можете да прегледате и тествате стоката, преди да я платите.

Преглед, тест и изборПреглед, тест и избор БезплатноБезплатно

Можете да прегледате и тествате стоката. Да изберете и платите само нужното.

РазпорежданеРазпореждане ICIC Вижте таблицатаВижте таблицата

Променяте свободно и по всяко време получателя, мястото и часа за доставка. Можете да го направите чрез разпореждане по
телефон, от имейл известието или профила си в e-Econt.

Вид разпорежданеВид разпореждане ЦенаЦена
Кой може да прави разпорежданетоКой може да прави разпореждането

ПодателПодател ПолучателПолучател

Промяна по доставката в едно и също населено мястоПромяна по доставката в едно и също населено място

Промяна на получателПромяна на получател безплатно

Промяна на адресПромяна на адрес 3,30 лв.*

Промяна на офис илиПромяна на офис или
Еконтомат за получаванеЕконтомат за получаване

3,30 лв.*

Промяна на начина наПромяна на начина на
доставкадоставка

3,30 лв.*

Промяна по доставката до друго населено мястоПромяна по доставката до друго населено място

Промяна на адрес, офис илиПромяна на адрес, офис или
Еконтомат за получаване**Еконтомат за получаване**

Цената за доставка е според
тарифите за съответната услуга

Промяна на времето за доставкаПромяна на времето за доставка



Промяна на деня заПромяна на деня за
доставка (от понеделник додоставка (от понеделник до

петък)петък)
безплатно

Съботна доставкаСъботна доставка

- с посочен точен час "в"- с посочен точен час "в" 5,45 лв.

- с посочен точен час- с посочен точен час
"до/преди/между""до/преди/между"

2,62 лв.

Точен час за доставкаТочен час за доставка

- с посочен точен час "в"- с посочен точен час "в" 5,45 лв.

- с посочен точен час- с посочен точен час
"до/преди/между""до/преди/между"

2,62 лв.

Промяна на времето за доставкаПромяна на времето за доставка

Промяна кой да платиПромяна кой да плати
доставкатадоставката

безплатно

Разделяне на разноските поРазделяне на разноските по
доставкадоставка

безплатно

Промяна на условията поПромяна на условията по
наложен платеж***наложен платеж***

безплатно

Други разпорежданияДруги разпореждания

Връщане на праткаВръщане на пратка
Цената за доставка е според

тарифите за съответната услуга

Унищожаване на праткаУнищожаване на пратка безплатно****

Промяна на условията заПромяна на условията за
допълнителните услуги:допълнителните услуги:

Обратна разписка,Обратна разписка,
Двупосочна пратка, ПрегледДвупосочна пратка, Преглед

и тест , Преглед, тест ии тест , Преглед, тест и
избор, Верни данни иизбор, Верни данни и

подпис върху документподпис върху документ

безплатно

Условия за прилагане на тарифа
* При плащане на кредит се начислява допълнителна такса в размер на 0,60 лв.
** Ако пренасочвате пощенски пратки, вместо до офис – до адрес, ще заплатите цена за доставката по тарифите за куриерска
услуга, без да се начислява допълнително такса за разпореждането.
*** Възможни са следните промени – добавяне, отпадане на наложен платеж или пощенски паричен превод, както и промяна в
начина на изплащане.
**** Когато пожелаете да унищожим пратка, следва да платите за услугите, които са натрупани до момента на разпореждането.

Вид разпорежданеВид разпореждане ЦенаЦена
Кой може да прави разпорежданетоКой може да прави разпореждането

ПодателПодател ПолучателПолучател

Посочените цени са с ДДС.

УказаниеУказание БезплатноБезплатно

Укажете на куриера какво трябва да направи с пратката при приемането или предаването ѝ или с приложените документи.



 

Верни данни и подпис върху документВерни данни и подпис върху документ PDPD 4,25 лв.4 ,25 лв.

Може да изпратите документи за подпис и да дадете указание на куриер:

да провери самоличността на лицето, което подписва документа
да посочи място за подпис
да посочи цвят на химикалка
да провери датата на подпис върху документа
да приеме от получател копие на документ за самоличност или друг и да го достави на подателя

Споделяне на разноскитеСподеляне на разноските БезплатноБезплатно

Можете да кажете кой да плати разноските - вие, другата страна или да ги поделите помежду си според уговорката, която имате.

Известия с имейлИзвестия с имейл БезплатноБезплатно

С имейл известие винаги знаете къде е пратката ви, офисът или куриерът, който се грижи за вас. Директно през имейла и само с
един клик можете да промените начина на доставката преди получаването на пратката.

Известия със SMSИзвестия със SMS 0,18 лв.0 ,18 лв.

С услугата SMS известяване научавате най-важното за вашите пратки и получавате линк, за да ги проследите. Бързо и лесно имате
достъп до информация къде и кога ще ги доставим и каква е цената на услугата.

Такса престой след 7-мия денТакса престой след 7-мия ден SKSK 5,23 лв.  на ден за пратка5 ,23 лв.  на ден за пратка

Начислява се, в случай че не вземете пратката си до 7 работни дни

Изплащане на наложен платеж чрез пощенски паричен преводИзплащане на наложен платеж чрез пощенски паричен превод
Безплатна опция наБезплатна опция на
Наложен платежНаложен платеж

Решение, което ви дава възможност да търгувате от разстояние лесно, удобно и съобразно закона. Не е необходимо да издавате
касова бележка.

Задържане на куриер на адресЗадържане на куриер на адрес 5 ,23 лв.5 ,23 лв.

В случай на задържане на куриер повече от 15 минути се начислява такса към стойността на куриерската услуга за всеки следващи
30 минути забава.



 

Авансово плащанеАвансово плащане БезплатноБезплатно

Авансовото плащане дава възможност да предплатите вашите куриерски услуги в брой или по банков път. Срещу внесената от вас
сума получавате съответните ваучери. С тях можете да заплащате куриерските услуги през своя електронен кабинет. Авансово
плащане не се предлага за услугите от пощенския сервиз.

Посочените цени са в лева с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

Тарифа за специфични услуги към куриерски услуги в България

Покупка с куриерПокупка с куриер PBC (CD)PBC (CD) Вижте таблицатаВижте таблицата

Купуваме вместо вас и ви доставяме каквото желаете

Платена сума за покупкаПлатена сума за покупка Такса за посещение на адресТакса за посещение на адрес Процент от стойността на покупкатаПроцент от стойността на покупката

в офис на Еконт в бройв офис на Еконт в брой - 1,31 %

от адрес в бройот адрес в брой 3,27 лв. 2,62 %

електронно* или банков път**електронно* или банков път** - 1,31 %

*авансово

**Електронно можете да платите:

в офис на Еконт - с банкова карта през ПОС терминал
в e-Еcont - през ePay
в e-Еcont - с вашата банкова карта

Посочените цени са в лева с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

Доставката се изпълнява съгласно Общите условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, които са
предоставяни от Еконт Експрес ООД, съгласно издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски
услуги № 0026-02/02.02.2017 г.

БартерБартер БезплатноБезплатно

Разменяте свободно стоки от разстояние

Посочените цени са в лева с включен ДДС и с включена такса гориво и пътни условия в размер на 9%

Срокове за доставка

за населени места с офис на Еконт - на следващия работен ден след изпращането
за населени места без офис на Еконт - до 3 работни дни след изпращането, съгласно графика на обслужване
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