SURCHARGES
DHL Express
Nome

Área Remota

Descrição

Como cobramos

Esta sobretaxa é aplicada quando um envio se destina ou provém de um local distante ou remoto. A sobretaxa para Áreas Remotas aplica-se a envios
internacionais e domésticos.

Cobrança Adicional
Internacional

20.00 USD

Doméstico

10.00 USD

Por envio

Uma sobretaxa fixa é aplicada a cada peça, incluindo paletes que excedam um peso real ou peso volumétrico de 70 kg. A sobretaxa Overweight Piece aplica-se a
envios nacionais e internacionais.

Por peça

90.00 USD

Uma sobretaxa fixa é aplicada a todas as peças, incluindo paletes, com uma única dimensão superior a 120 cm. A sobretaxa Oversize Piece aplica-se a envios
domésticos e internacionais.

Por peça

90.00 USD

Palete não empilhável

É aplicada uma sobretaxa fixa a todas as paletes de um envio que não possa ser empilhada, seja a pedido do remetente, seja devido à sua forma, conteúdo ou
embalagem. Esta sobretaxa aplica-se a envios domésticos e internacionais.

Por peça

170.00 USD

Mercadorias perigosas em
quantidades excetuadas

É aplicada uma sobretaxa fixa por envio quando o manuseio e transporte envolve substâncias e mercadorias perigosas que estão classificadas como Excepted
Quantities, em conformidade com os Regulamentos de Mercadorias Perigosas da IATA .

Por envio

5.70 USD

Será aplicada uma taxa de serviço pelo manuseio e transporte do Gelo Seco UN1845, que é usado como um agente de congelamento para mercadorias não
perigosas.

Por envio

11.40 USD

Pode ser aplicada uma sobretaxa por envio quando o manuseio e transporte de encomendas envolva baterias de ião de lítio ou
de lítio-metal em conformidade com as Instruções de Embalagem IATA 966, 967, 969 e 970, Seção II

Por envio

5.70 USD

Peça com excesso de peso
Peça com excesso de
tamanho

Gelo Seco UN1845

Baterias de Lítio

Correção de Endereço

Baterias de Lítio Secção II (PI966,
PI969)

É aplicada uma sobretaxa fixa a qualquer envio que tenha um endereço de entrega incorreto no momento da sua recolha e quando a entrega não possa ser
efetuada depois de serem desenvolvidos esforços para determinar o endereço correto. Esta sobretaxa aplica-se a envios domésticos e internacionais.

Internacional

7.53 USD

Doméstico

4.00 USD

Por envio

Destino restrito

Esta sobretaxa é aplicada quando enviar para um determinado país de destino que está sujeito a restrições de comércio impostas pelo Conselho de Segurança da
ONU. Países incluídos: Républica da Africa Central, Républica Democrática do Congo, Eritreia, Irão, Iraque, Coreia do Norte, Líbia, Somália, Síria e Yémen.

Por envio

34.00 USD

Risco elevado

Esta sobretaxa é aplicada quando é realizado um envio para um destino onde a DHL opera sob um risco elevado, devido a um contínuo estado de guerra, conflito
civil ou constantes ameaças de terrorismo. Países afetados: Afeganistão, Iraque, Libia, Mali, Niger, Sudão, Síria e Yémen.

Por envio

22.50 USD

