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DPD ECONOMY CU. 
Қазақстан Республикасы мен Қырғызстан 
Республикасы (Бішкек қ.) қалаларының арасында 
ауыр посылкалар мен жиынтықталған жүктерді 
үнемді жеткізу  

Қысқаша ақпарат: 
■ Ұсыныс Кедендік одақ аумағында еркін айналыстағы тауарлардың жеткізіліміне қатысты әрекет етеді. 

■ Жеткізілімнің шарттары: Жөнелтушінің есігінен алушының есігіне дейін; жөнелту пунктіндегі DPD терминалынан 
алушының есігіне дейін; жөнелтушінің есігінен белгілеу пунктіндегі DPD терминалына дейін; жөнелту пунктіндегі 
DPD терминалынан белгілеу пунктіндегі DPD терминалына дейін.  

■ ҚР аумағында жөнелту/ белгілеу пунктіндегі терминалдан/терминалға жеткізу DPD терминалдары орналасқан қалалар 
үшін ұсынылады.  

■ Бір орынның максималды салмағы – 1 000 кг. 
■ Бір орынның максималды габариттері – ұзындығы 350 см, ені 160 см және биіктігі 180 см. 
■ Көлемдік салмағы: 1 м3 = 200 кг.  
■ Ілеспе құжаттар:  

■ тауар-көлік жөнелтпе құжаты – түпнұсқа 
■ шот-фактура - мөр басылған түпнұсқа  
■ СТ-1 сертификаты (тауардың шыққан жерін растайды) – түпнұсқасы мен СӨП куәландырылған көшірмесі 

■ Габариттері мен салмағы ең жоғары көлемнен асатын посылкаларды қайта жіберу мүмкіндігі мен оның құны бөлек 
келісіледі. 

 
 

 

Тарифті қалай есептеу керек: «есіктен есікке дейін» жеткізу 
Мысал: Сізге салмағы 70 кг тауар партиясын Алматыдан 
Бішкек қаласына алушының есігіне дейін жеткізу керек. 

1. 2-беттегі «Тарифтік аймақтар, Қазақстан қалалары» кестесінен 
сізге қажетті қазақстандық бағыт үшін қарастырылған тарифтік 
аймақтың нөмірін анықтаңыз. 

 

2. 2-беттегі «есіктен есікке дейін» тарифтер кестесінің сол жақтағы 
шеткі бағаннан жөнелтпеңіздің салмағына сәйкес келетін 
салмақты табыңыз. 

 

3. Жөнелтпеңіздің тарифі салмақ көрсетілген жолақ пен 
қолданылатын тарифтің коды көрсетілген баған қиылысқан 
жерде көрсетілген. 

1. Алматы қаласының тарифтік аймағының коды – 2 
 

 
2. Жөнелтпеңіздің салмағы -  70  кг,  тарифтер кестесіндегі ең жақын 

салмақ – 50 кг.  
 

3. Салмағы 50 кг жөнелтпенің тарифі 5 693 тг., кейінгі кг үшін тариф – 
104 тг құрайды. Осылайша, 70 кг үшін белгіленген тариф: 5 693 тг. 
+ (70 кг – 50 кг) * 104 тг. = 7 773 тг. құрайды, ҚҚС және 
қолданылатын үстемелерді қоспағанда. 

 
 
 

Тарифтік аймақтар. Қазақстан қалалары. 

   
Жеткізілім мерзімдері жайлы ақпарат алу үшін www.dpd.kz.сайтындағы онлайн калькуляторды пайдаланыңыз. 

қала тарифтік 
аймақ 

Астана 1 
Балхаш 1 
Караганда 1 
Алматы 2 
Кокшетау 2 
Кызылорда 2 
Талдыкорган 2 
Тараз 2 

 

қала тарифтік 
аймақ 

Шымкент 2 
Жезказган 2 
Костанай 3 
Павлодар 3 
Петропавловск 3 
Семей 3 
Усть-Каменогорск 3 
Экибастуз 3 

 

қала тарифтік 
аймақ 

Актау 4 
Актобе 4 
Атырау 4 
Уральск 4 
Аксу 4 
Аксай 5 
Жанаозен 5 

  
 

 

http://www.dpd.kz/
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Та ри фтік кесте «Есіктен есікке дейін» 
Салмағы 1 аймақ 2 аймақ 3 аймақ 4 аймақ 5 аймақ 

0-30 кг 2 990 3 393 4 497 5 963 7 251 
+ 1 кг 98 115 144 196 236 
50 кг 4 950 5 693 7 377 9 883 11 971 
+1 кг 92 104 138 184 225 
100 кг 9 550 10 893 14 277 19 083 23 221 
+1 кг 87 98 133 173 207 
200 кг 18 250 20 693 27 577 36 383 43 921 
+1 кг 81 92 121 161 196 
500 кг 42 550 48 293 63 877 84 683 102 721 
+1 кг 75 81 104 138 167 

Барлық тарифтер ҚҚС және қолданылатын үстемеақыларсыз көрсетілген. 

Жеткізілім мерзімі туралы, сондай-ақ қосымша елді мекендер туралы ақпарат алу үшін 8 8000 700 700 (ҚР бойынша 
қалалық және ұялы телефондардан қоңырау шалу тегін) телефон нөмірі арқылы DPD байланыс орталығына 
хабарласыңыздар. 

 
Қосымша опциялар: 

 
 

 
Опцияның атауы 

 
Тариф 

 
Қосымша сипаттамалары 

Жеткізуді растау 350 теңге. Жеткізілетін жөнелтпе құжаттың сканерленген көшірмесін ұсыну. 

Жөнелту құндылығын 
жариялау 

0,7% Жүктің құндылығының сақталуының қосымша кепілдігі үшін 
жариялау мүмкіндігі: жүктің жарияланған құнына % үстемеақы. 

Посылкаларды 
тиеу/түсіру 

2500тг/сағат. Бір жүктеушінің құны (жүк ең азы 2 сағ жиналады). 

Температура 
режимі 

20% жеткізу құны. Қызмет көрсету географиясы– Қазақстандағы DPD филиал 
желісі. Жеткізу мерзімін 1-2 күнге ұзартуға болады. 

Орауыш 
материалдар 

Тарифтер орауыш түріне байланысты 
белгіленген. 

Орауыш түрін және тарифтерді DPD компанияның 
кеңселерінен анықтаңыз. Жеткізу мерзімін 1 күнге ұзартуға 
болады. 

Торлау 6600 тг./м3, ең аз алым 3300 тг. + 
10% жеткізу құны 

Тарифті есептеу қағидасы төмендегідей: 
Орауыш құнын есептеу үшін формула қолданылады: 

➢ Посылкалардың торлауға дейінгі жиынтық көлемі * 6600 тг. 
(тек торлауға тиесілі посылкалар есептеледі). 

➢ "Торлау" қызметіне тапсырыс берген кезде  
10% мөлшерінде жеткізу құнына үстемеақы қолданылады. 

Үстеме баға сомасын есептеу үшін формула қолданылады: жеткізу 
үшін үстеме баға = (Торлама үшін посылкалар үлесі * барлық 
жөнелтімнің жеткізу құны, тг.) *10%.  
Торлау үшін посылкалар үлесі = Торлауға оралатын посылкалардың 
жиынтық көлемі / Жөнелтімдегі барлық посылкалардың жиынтық 
көлемі. 
 
Барлық есептеулер үшін посылкалардың бастапқы көлемі 
(торлауға дейінгі) пайдаланылады. Жеткізу мерзімін 1 күнге 
ұзартуға болады. 

 Барлық тарифтер ҚҚС қоспағанда теңгемен көрсетілген. 
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 Қосымша үстемеақылар: 
 

 
 

      Үстемеақының атауы Тариф Қосымша сипаттамалары 

ТПС және НГБ 7 теңге/кг, ең аз алым 350 
теңге. Егер посылка ауыр әрі 
габаритті емес болса, 
үстемеақы бір рет қолданылып, 
посылканың ақылы салмағы 
бойынша есептеледі. 

ТПС – салмағы 31,5 кг асатын посылка. Ауыр посылкалар физикалық 
салмақ бойынша жіктеледі.   
НГБ - жоқ дегенде бір габариті 180 см асатын посылкалар немесе 
ұзындығы+ені+биіктігі 280 см артық немесе тең келетін үш өлшемінің 
жиынтығы. 

Отын үстемеақысы Тариф жеткізілім құнының % 
құрайды. Отын 
үстемеақысының қолданылуы 
мен оның мөлшері туралы 
өзекті ақпаратты www.dpd.kz 
сайтынан қарауға болады. 

Әлемдік нарықтағы энергия тасушылардың бағасына қатысты 
жағдайға байланысты біз негізгі тарифке отын үстемеақысын 
қолдануымыз мүмкін. Компания отын үстемеақысын көрсетілетін 
қызметтердің кез келгеніне қолдана алады. 

Қайта жеткізу 750 теңге. Бастапқы кездегі жеткізілім клиенттің/алушының кінәсінен болмай 
қалған жағдайда. 

      Жүкті терминалда 
сақтау 

Бір күнтізбелік күнде 1 кг жүк 
үшін 8 теңге (ақылы салмақты 
ескере отырып). Ең аз алым – 
1600 теңге. 

Жүк 6 (алты) жұмыс күннен артық уақыт сақталған жағдайда 7-ші 
жұмыс күннен бастап қолданылады. 

Жөнелтпелерді 
желілік сауда 
орталықтарына және 
арнайы 
қабылдау/жеткізу 
шарттары, оның 
ішінде уақытқа 
қойылған шектеулері 
бар мекенжайларға 
жеткізу және қабылдау 

 
 
 
 
 
 

3700 теңге. 

 
 
 
 

Желілік сауда орталықтары: 
Мега, Центр, Спутник, Апорт, Хан Шатыр, Прайм Плаза және 
т.б. Уақытқа қойылған шектеулер бар. 

 Барлық тарифтер ҚҚС қоспағанда теңгемен көрсетілген. 
 
 

Тарифтер 2018 жылдың 4 маусымынан бастап күшіне енеді. 
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Көбірек біліңіз – DPD кеңсесіне қоңырау шалыңыз! 

8 8000 700 700 (ҚР бойынша қалалық және ұялы телефондардан қоңырау шалу тегін) 
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