ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1 ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ (EXPRESS
INTERCITY):
1.2 Απλό Αυθηµερόν (Regular)
∆ιακίνηση εγγράφων ή δεµάτων εντός της Αρκαδίας µε παραλαβή από τον
Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη εντός της ίδιας εργάσιµης
ηµέρας (εργάσιµη ηµέρα νοούνται οι ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και
ώρες 0900 έως 1700.).

1.3. Επείγον Αυθηµερόν (Special)
∆ιακίνηση εγγράφων ή δεµάτων εντός της Αρκαδίας µε παραλαβή από τον
Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη εντός της ίδιας εργάσιµης
ηµέρας και εντός δύο ωρών από την ώρα παραλαβής. (εργάσιµη ηµέρα
νοούνται οι ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
2. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ
(INTERCITY):
∆ιακίνηση εγγράφων ή δεµάτων εντός της Αρκαδίας µε παραλαβή από τον
Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη την επόµενη εργάσιµη
(εργάσιµη ηµέρα νοούνται οι ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες
0900 έως 1700).

3. ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ (DOMESTIC):
∆ιακίνηση εγγράφων ή δεµάτων από πόλη σε πόλη, µε παράδοση σε 1 έως 3
εργάσιµες ηµέρες αναλόγως των παρεχόµενων υπηρεσιών της συνεργαζόµενης
εταιρίας. Στις περιπτώσεις Αποµακρυσµένων ή ∆υσπρόσιτων προορισµών οι
ανωτέρω χρόνοι επεκτείνονται από 1 έως 2 εργάσιµες ηµέρες.

4. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Παραλαβή και διανοµή µαζικών αποστολών εγγράφων και δεµάτων είτε εντός
Αρκαδίας , είτε από πόλη σε πόλη, σε συµφωνηµένο µε τον Αποστολέα χρονικό
περιθώριο παράδοσης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Επείγουσα Πρωινή Παράδοση Παράδοση αποστολών την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα µέχρι τις 09 00 το πρωί έπειτα από συµφωνία µε τον αποστολέα.

Πρωινή Παράδοση Παράδοση αποστολών την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µέχρι
τις 10 30 το πρωί έπειτα από συµφωνία µε τον αποστολέα.
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Παραλαβή ή Παράδοση σε µη Εργάσιµες ηµέρες: Παραλαβή ή Παράδοση
αποστολών σε µη εργάσιµες ηµέρες (Κυριακές , επίσηµες αργίες) έπειτα από
συµφωνία µε τον αποστολέα
Παράδοση Σαββάτου: Παράδοση αποστολών την ηµέρα του Σαββάτου έπειτα
από συµφωνία µε τον αποστολέα.

Παράδοση αποστολών µε Ειδική Μεταχείρισης: Παράδοση αποστολών που
µετά από συνεννόηση µε τον αποστολές απαιτείτε επιπλέον διαχείριση
εγγράφων , όπως, η υπογραφή και συλλογή εγγράφων, αριθµό πρωτοκόλλου
κ.ο.κ.

Αποστολές µε ∆ιαδικασία Αντικαταβολής: Παράδοση αποστολών που
συνδυάζεται µε την είσπραξη ποσού Αντικαταβολής (µετρητά ή επιταγές) από
τον παραλήπτη, προς απόδοση στον Αποστολέα.

Ασφάλιση Αποστολών: Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόµατα
ασφαλισµένες µέχρι του ποσού των 60€ ή µέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ
ποσό των 100 δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού. Παρέχεται η
δυνατότητα πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης διακινούµενων αποστολών αξίας
έπειτα από συµφωνία µε τον αποστολέα. Σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα ποσά
αποζηµίωσης καθώς και ο χρόνος αξίωσης αυτής ορίζονται από την υπουργική
απόφαση 29030/2000 ως ισχύει κάθε φορά.

Αποστολές µε ∆ιαδικασία Αγοράς: Αγορά κατ’εντολή και για λογαριασµό του
Πελάτη και παράδοση σε οποιoδήποτε σηµείο.

