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Құжаттар мен посылкаларды сенімді жеткізу. 
 

Қысқаша ақпарат: 
 Жеткізу шарттары: жөнелтушінің есігінен алушының есігіне дейін. 

 Келесі жұмыс күні жеткізу!  

 Жоғалу мен зақымдалу қатерлерінен барынша қаржылық қорғау. 

  MyDPD кең ауқымды online сервистер: барлық жүру жолдарында посылкалар мен жүктерді 
қадағалау, online тапсырыс жасау, жапсырмалар мен жөнелтпе құжаттарды online басып шығару,  
есептер жүйесі, шоттарды басып шығару. 

 www.dpd.kz сайтында калькулятор арқылы мерзімдерді есептеу мүмкіндігі. 

 Салмағы және габариттері:  

 Бір жөнелтімнің максималды салмағы – 31,5 кг. 
 Бір орынның максималды габариттері - жалпы ұзындығы 200 см артық емес және / немесе габариттердің 

біреуі 70 см артық емес. 
 Посылкаларды салып жіберу мүмкіндігі және құны, максималды салмақтан асатын посылкалардың 

габариттері және салмағы қосымша келісіледі. 
 Көлемдік салмағы: 1 м3 = 200 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тарифті қалай есептеу керек: 
Мысал: Сізге салмағы 7 кг ұялы телефондарға 
арналған аксессуарлар партиясын Астанадан 
Қарағанды қаласына жеткізу керек. 

1. «Тарифтік аймақтар» кестесінде сізге қажетті 
жөнелту/белгілеу пункттерінде қызметтің 
ұсынылу/ұсынылмауын тексеріңіз. 

2. «Тарифтер кестесінің» ең шеткі сол жақ бағанынан 
жөнелтпеңіздің салмағына сәйкес келетін салмақты 
табыңыз. 

 

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

1. Осы бағыт бойынша сіз DPD EXPRESS 
қызметін пайдалана аласыз. 

 

2. Жөнелтпеңіздің салмағы - 7 кг. 
 

3. Салмағы 7 кг құрайтын жөнелтпеңіз үшін тариф 
келесідей: 5 400 тг. ҚҚС қоспағанда (5 кг үшін тариф) 
+ (7 кг – 5 кг) * 2 * 525 тг. (кейінгі әрбір 0,5 кг үшін 
тариф) = 7 500 тг. ҚҚС мен қолданылатын 
үстемеақыларды қоспағанда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жеткізілім мерзімі жайлы ақпарат алу үшін на www.dpd.kz сайтында бар он-лайн калькуляторды пайдалануыңызға болады. 

 

http://dpd.ru/ols/home.do2
http://www.dpd.kz/
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Құжаттар мен посылкаларды сенімді жеткізу. 
 

 Қызмет келесі бағыттар үшін қолжетімді:  
Алматы қаласынан Ақтау, Ақтөбе, Астана, Атырау, Көкшетау, Шымкент қалаларына  

Астана қаласынан Алматы және Қарағанды қалаларына 

 Тари фтік кесте  
 

 
Салмағы  

 
Тариф, тг. 

0-0,5 кг 2700 
0,5-1 кг 3600 

1-1,5 кг 3825 

1,5-2 кг 4050 

2-2,5 кг 4275 

2,5-3 кг 4500 

3-3,5 кг 4725 

3,5-4 кг 4950 

4-4,5 кг 5175 

4,5-5 кг 5400 

+0,5 кг 525 

Барлық тарифтер ҚҚС және қолданылатын үстемеақыларды қоспағанда теңгемен көрсетілген. 
 

 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. 

 
 Қосымша үстемеақылар:  

 
 

 

      Үстемеақының атауы Тариф Қосымша сипаттамалары 

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 500 тг 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. 

 Барлық тарифтер ҚҚС қоспағанда теңгемен көрсетілген. 
 

Тарифтер 2016 жылдың 11 мамырынан бастап күшіне енеді. 
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