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DPD Online Classic. 
Посылкаларыңызды Қазақстан бойынша, 
Ресейге, Беларусь және Қырғызстанға 
жеткізудің оңтайлы шешімі  

Құрметті Серіктестер! 
 
Қазақстандағы DPD компаниясы ең заманауи технологияларды дамытып және біздің 
клиенттерге жоғары деңгейде қызмет көрсете отырып, заманнан қалыспай келеді және 
нарық қажеттіліктерінен бұрын жұмыс істеуге тырысады! 

 
Қазақстан бойынша 735-ден астам елді мекендерге жеткізу Қазақстандағы бизнес үшін қол 
жетімді, соның ішінде Ресейде постаматқа баламалы жеткізу, 12 300 елді мекен, сонымен 
қатар Ресейде посылкаларды 1500 беру пункті және постоматтар, Қырғызстандағы 37 
бағыт, соның ішінде Бішкек және Ош қалаларында беру пункттері. Бұдан басқа, біз сіздің 
клиенттеріңіздің адалдығын арттыратын және сатылымды айтарлықтай арттыратын 
бірқатар жаңа қосымша мүмкіндіктерді ұсынамыз. 
Қосымша опциялардың кең ауқымы сізге және сіздің сатып алушыларыңызүшін барынша 
қолайлылықты қамтамасыз етеді. 

 Қысқаша ақпарат:  
    Жеткізу шарттары: жөнелту пунктіндегі біздің терминалдан алушының есігіне дейін, 

жөнелтушінің есігінен белгілеу пунктіндегі біздің терминалға дейін, жөнелту пунктіндегі біздің 
терминалдан белгілеу пунктіндегі біздің терминалға дейін, жөнелтушінің есігінен алушының 
есігіне дейін.  

    Бір орынның максималды салмағы – 80 кг.  
    Бір орынның максималды габариттері – 2 х (биіктігі + ені) + ұзындығы = 300 см артық емес; 

максималды ұзындығы 175 см. 
    Көлемдік салмағы: 1 м3 = 200 кг. 
    Мерзімдері бойынша ақпарат алу үшін www.dpd.kz сайтындағы онлайн калькуляторды 

пайдаланыңыз.  
 

Егер сізге кестелерде көрсетілмеген елді мекенді табу керек болса, қызмет көрсетілетін қалалар мен 
елді мекендердің толық тізіміндегі ақпаратты www.dpd.kz сайтымыздың «DPD Online Classic» 
бөлімінде нақтылаңыз немесе DPD жақын маңдағы кеңсесіне хабарласуыңызға да болады. 

 

http://www.dpd.kz/
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1 . «Қызмет көрсетілетін қалалар мен елді мекендердің 
географиясы» кестесінен сізге қажетті жөнелту/белгілеу 
пункттерінде қызметің ұсынылу-ұсынылмауын тексеріңіз.  

2 . «Терминал-есікке дейін» жеткізу түрлеріне арналған 
тарифтер кестелерінің сол жақ шеттегі бағанынан 
посылкаңыздың салмағы қай аралыққа кіретінін анықтаңыз. 

3 . Жөнелтпедегі әрбір посылканың тарифі 
посылкаңыздың салмағы көрсетілген баған мен 
қолданылатын тарифтің коды көрсетілген жолақ 
қиылысқан жерде орналасқан. 

4 . Жөнелтпеңіздің тарифі жөнелтпеге кіретін әрбір жекелеген 
посылканың тарифтерінен жинақталып құралады.  
«Есіктен есікке дейін» немесе Терминалға дейін жеткізу 
құнын есептеу үшін Терминал – Есікке дейін немесе 
Терминал – Терминалға дейін тарифіне Шоғырландырылған 
қабылдаудың құнын қосу керек. 

1. Осы бағыт бойынша DPD CLASSIC Parcel қызметін 
қолдануыңызға болады.  

 
2. Сіздің жөнелтпеңіз салмағы 0,2 кг және 1,3 кг құрайтын 2 

посылкадан тұрады. Жеткізу алушының есігіне дейін жүзеге 
асырылады. Сіз «терминал-есікке дейін» жеткізу нұсқасы бар 
Тарифтер кестесін қолданасыз. 

3. Салмағы 0,2 кг посылка үшін «есікке дейін» тарифі ҚҚС 
қоспағанда 2 000 тг құрайды. Салмағы 1,3 кг посылка үшін 
тариф ҚҚС қоспағанда 2 500 тг құрайды.  

4. «Терминалдан есікке дейін» жөнелту тарифі: ҚҚС қоспағанда 2 000 тг. 
(0,2 кг посылканың тарифі) + ҚҚС қоспағанда 2 500 тг (1,3 кг 
посылканың тарифі) = 4 500 тг. ҚҚС мен қолданылатын 
үстемеақыларды қоспағанда. 
«Есіктен» жөнелтпесін жеткізу құны мынаған тең: 

ҚҚС қоспағанда 4 500 тг (жоғарыда есептелген «терминалдан 
есікке дейін» жеткізудің тарифі) + ҚҚС қоспағанда 500 тг. 
(Шоғырландырылған қабылдау құны) = ҚҚС мен қолданылатын 
үстемеақыларды қоспағанда 5 000 тг. 

 

Посылкаларды Қазақстан бойынша жеткізу  
Қалалардағы жөнелтушілер/ беру пункттері/ city parcel үшін қызмет көрсету 
географиясы қолданылады  

  
City Parcel/Consumer, Region Parcel/Consumer, Remote Parcel тарифтері бойынша толық 
қызмет көрсету Географиясын www.dpd.kz сайттан қараңыз.  

 
Барлық жөнелтілген қалалар үшін DPD Online Classic тарифтік кесте (жөнелу 
қаласындағы жөнелтушінің есігінен). 

 
 

Посылканың 
салмағы 

ТАРИФ 1 
City Parcel 

Посылкаларды 
алушының есігіне дейін 

жеткізу 

ТАРИФ 2 
City Parcel 

Посылкаларды беру 
пунктіне дейін жеткізу 

ТАРИФ 3 
Region Parcel 

Посылкаларды 
қосымша қалаларға 

жеткізу 

ТАРИФ 4 
Remote Parcel 

Посылкаларды 
қосымша қалаларға 

жеткізу 
5 кг дейін 1300 950 1700 3100 

+ кг 100 90 200 600 
Барлық тарифтер ҚҚС қоспағанда теңгемен көрсетілген 

 
Посылкаларды Ресейге жеткізу  
DPD Online CLASSIC тарифтік кесте (жөнелтілетін қалада жөнелтушінің есігінен) 

Жөнелтілетін қала Аймақ 

Актау Маңғыстау 
Ақтөбе Ақтөбе 
Алматы Алматы 
Астана Ақмола 
Атырау Атырау 
Балқаш Қарағанды 
Қарағанды Қарағанды 
Көкшетау Ақмола 
Қостанай Қостанай 
Қызылорда Қызылорда 

 

Жөнелтілетін қала Аймақ 

Павлодар Павлодар 
Петропавл Солтүстік Қазақстан 
Семей Шығыс Қазақстан 
Талдықорган Алматы 
Тараз Жамбыл 
Орал Батыс Қазақстан 
Өскемен Шығыс Қазақстан 
Шымкент Оңтүстік Қазақстан 
Екібастуз Павлодар 

 

 

http://www.dpd.kz/
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Посылканың 
салмағы 

 

ТАРИФ 1 
Посылкаларды 

Ресейге және кері 
облыс орталықтарына 

алушының есігіне 
дейін жеткізу 

 
 

ТАРИФ 2 
Посылкаларды 

Ресейге және кері 
беру пунктіне дейін 
жеткізу  

ТАРИФ 3 
Посылкаларды 

Ресейдің қосымша 
қалаларына алушының 

есігіне дейін және РФ 
негізгі қалалларынан 

Қазақстанның қосымша 
қалаларына жеткізу 

5 кг дейін 2650 1600 3000 
+ кг 160 200 180 

 Барлық тарифтер ҚҚС қоспағанда теңгемен көрсетілген  
Посылкаларды Беларусь Республикасына жеткізу 

 DPD Online CLASSIC тарифтік кесте (жөнелтілетін қалада жөнелтушінің есігінен) 
 
 

Посылканың 
салмағы 

ТАРИФ 1 
City Parcel  

Посылкаларды 
Белоруссияға және кері 

алушының есігіне дейін жеткізу 

ТАРИФ 2 
City Parcel  

Посылкаларды 
Белоруссияға және кері беру 

пунктіне дейін жеткізу 
1 кг 2600 2100 

5 кг дейін 3100 2600 
+ кг 200 200 

Барлық тарифтер ҚҚС және қолданылатын үстемеақыларды есептемегенде көрсетілген. 
 

Посылкаларды Қырғызстан Республикасына жеткізу 

 DPD Online CLASSIC тарифтік кесте (жөнелтілетін қалада жөнелтушінің есігінен) 
 
 
 

Посылканың 
салмағы 

ТАРИФ 1 City 
Посылкаларды 

Қырғызстанға және 
кері алушының 

есігіне дейін/беру 
пунктіне дейін 

жеткізу 

ТАРИФ 2 
Посылкаларды 

Қырғызстанға және 
кері Бішкек қ. беру 

пунктіне дейін 
жеткізу 

ТАРИФ 3 Region 
Посылкаларды 
Қырғызстанның 

қосымша қалаларына 
алушының есігіне 

дейін жеткізу 

 
ТАРИФ 4 

Посылкаларды 
Бішкек қ. жеткізу 

1 кг 1700 1150 2000 1300 
5 кг дейін 2100/2000 1250 2300 1400 

+ кг 240/200 120 300 120 

Барлық тарифтер ҚҚС 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 («белгіленген төлем» опциясы үшін міндетті) 
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Опцияның атауы Тариф* Қосымша сипаттамалары 
Посылкаларды 
тиеу/түсіру 

Жөнелтім 
салмағы 30 кг дейін – тегін, 
салмағы 30 бастап 100 кг дейін– 
950 тг., салмағы 100 кг жоғары – 
14тг/кг 

Жеткізу мерзімін 1 күнге ұзартуға болады. 
Посылкаларды тиеу/түсіру опциясы, егер жөнелтімде нақты 
салмағы 30 кг аспайтын посылкалар, ал посылкалардың  
габариттері 200 см артық болмаса, жеткізу кезінде көрсетіледі. 
Опция құны Жөнелтімнің ақылы салмағы бойынша есептеледі. 

 
 

Белгіленген төлем 

 
Қазақстан бойынша, 
Ресейге және Қырғызстанға 
жеткізу кезінде 2% 

 

Агенттік сыйақының мөлшері белгіленген төлем 
сомасынан есептеледі. 

 
Жеткізу мекенжайында 
немесе қабылдау/беру 
пунктінде күту 

 
 

300 тг. 

Курьерді жеткізу мекенжайында күту уақыты 20 минут 
болады. 
Қабылдау/беру пунктінде бұл опция тауарды өлшеу 
немесе сәйкестігін тексеру кезінде қолданылады. 

 
Белгілі уақыт аралығында 
жеткізу* 

 
қосымша 
үстемақыларсыз. 

 
9:00–14:00, 13:00–16:00, 16:00–22:00 аралықтармен 22:00 
дейін жеткізу. 

Алушының е-mail 
хабарламасы  

 
Тегін  

 

 
Демалыс күндері жеткізу 

 
Тегін 

 
Астана қ. және Алматы қ. 

* Барлық тарифтер ҚҚС қоспағанда теңгемен көрсетілген. 
 
Қосымша үстемақылар: 

 

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. 

 

Жүкті терминалда 
сақтау 

 
14 күн тегін сақтау; 

Жеткізілмеген жүк үшін жеткізу терминалында 
14 жұмыс күн уақытша сақтау тегін. Осыдан 
кейін жүк жөнелтушіге қайтарылады. Клиентпен 
келісілген жағдайда уақытша тегін сақтаудың 
басқа да мерзімдері белгіленуі мүмкін. 

 
 

Қайта жеткізу 

 
 

500 тг 

DPD CLASSIC Parcel /DPD Consumer қызметі 
бойынша жеткізу талпынысы сәтсіз болған жағдайда 
Орындаушы құны көрсетілген қызметтің құнына 
кірген бір реттік қайта жеткізуді ұйымдастырады. 
Бұдан кейінгі әрбір кезекті жеткізу ақылы. 

* Барлық тарифтер ҚҚС қоспағанда теңгемен көрсетілген. 

 Ақылы салмақ  
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Жөнелту тарифі «Посылканың ақылы салмағы» негізінде белгіленеді. Посылканың ақылы салмағы 
әрбір посылканың физикалық және көлемдік салмағын салыстыру кезіндегі ең жоғары мәні болып 
табылады. Егер ол физикалық салмағынан асса және керісінше болса, посылканың ақылы салмағы 
посылканың көлемдік салмағына тең. DPD Online Classic қызметі бойынша көлемдік салмақты 
есептеу үшін келесі конверсия қолданылады 1м3 = 200 кг: 

Ұзындығы (м) х ені (м) х биіктігі (м) \ 5000 = көлемдік салмақ, кг. 
Шот шығару кезінде жөнелтпенің ақылы салмағы жоғары мәнге қарай дөңгелектенеді. 

 
 

Тарифтер 2018 ж. 25 маусымынан бастап күшіне енеді. 
 

 

 
Көбірек біліңіз – DPD кеңсесіне қоңырау шалыңыз! 

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