
 

СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА  
Приложение 1 към ОБЩИ УСЛОВИЯ 

на Спиди АД 
 

 
Услуги в България 

СТАНДАРТ 24 ЧАСА   

Срок на доставка: 24 часа. 
 
 

Международни услуги 
 

ГЪРЦИЯ И РУМЪНИЯ СТАНДАРТ    (EXPRESS BALKANS)   

Срок за доставка: 2 - 4 работни дни. За някои отдалечени населени места и някои острови на територията на Гърция е възможно удължаване срока за 
доставка на 5 работни дни.  
 
 
СУХОПЪТНИ ДОСТАВКИ ДО/ОТ ЕВРОПА    (DPD ECONOMY) 

Държава Зона Срок на доставка 

Унгария Промо зона 2 2-3 работни дни 

Австрия, Германия Промо зона 2 3-4 работни дни 

Чехия Промо зона 3 3-4 работни дни 

Белгия, Италия, Франция, Холандия Промо зона 3 4-5 работни дни 

Великобритания Промо зона 3 5-6 работни дни 

Испания Промо зона 4 5-6 работни дни 

Словакия Зона 3 2-3 работни дни 

Полша, Словения Зона 3 3-4 работни дни 

Дания, Люксембург, Хърватия Зона 3 4-5 работни дни 

Латвия, Литва Зона 4 4-5 работни дни 

Естония, Ирландия, Швеция Зона 4 5-6 работни дни 

Португалия, Финландия Зона 4 5-7 работни дни 
 
Указаното време е индикативно (обичайното транзитно време до основните градове в посочените държави). За пратки, адресирани до острови и отдалечени населени места; пратки, 
подлежащи на митническа обработка; пратки с неактуален/непълен адрес или без посочен от възложителя телефон за контакт с изпращача и получателя, както и за пратки от/до адрес 
по местоживеене, посоченото време на доставка може да бъде удължено. В зависимост от населеното място в България, в което се намира подателят на пратката, срокът за доставка 
може да бъде удължен с един работен ден. 

 
 
ДОСТАВКИ ДО МАКЕДОНИЯ 
Срок за доставка: До 3 работни дни за Скопие, за останалите населени места - до 4 работни дни. 
 
 
AIR EXPRESS    (ЕКСПРЕСНИ МЕЖДУНАРОДНИ КУРИЕРСКИ УСЛУГИ) 

Държава Зона Срок на доставка 

Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия,  

Испания, Италия, Люксембург, Турция, Финландия, Франция, Холандия  

Зона 1 1–2 работни дни 

 

Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, Швеция Зона 1 2-3 работни дни 

Канада, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Русия, САЩ, Швейцария Зона 2 2-3 работни дни 

Андора, Беларус, Исландия Зона 2 3-4 работни дни 

Гибралтар Зона 2 5-6 работни дни 

Албания, Молдова, Оланд, Остров Ман, Сан Марино, Свалбард и Ян Майен, Сърбия, Украйна, Хърватия, Ч. гора Зона 4 5-6 работни дни 

Босна и Херцеговина, Ватикан Зона 4 3-4 работни дни 

Гърнси, Джърси, Ферьорски острови Зона 4 5-6 работни дни 

 

Указаното време е статистическо  (обичайното транзитно време до основните градове в посочените държави).  Посочените срокове на доставка са в работни дни. За  пратки,  адресирани  
до  острови и отдалечени населени места;  пратки,  подлежащи на  митническа обработка;  пратки с  неактуален/непълен адрес или  без посочен от възложителя телефон за контакт с 
изпращача и получателя,  както и за пратки от/до адрес по местоживеене,  посоченото време на доставка може да бъде удължено. В  зависимост  от  населеното място в  България,  в 
което  се намира подателят на пратката, срокът за доставка може да бъде удължен с 1 работен ден. 

 

Палетни услуги 
 
ПАЛЕТНИ ПРАТКИ В БЪЛГАРИЯ (PALLET ONE BG) 
Срокове за доставка: PALLET ONE BG PREMIUM (412) - 1 работен ден 
(за населени места с график на обслужване, срокът се удължава до деня 
за посещение на населеното място). PALLET ONE BG ECONOMY (413) - 
2 работни дни (за населени места с график на обслужване, срокът се 
удължава до деня за посещение на населеното място). PALLET ONE BG 
6 ЧАСА (411) - 6 часа от часа на заявката, направена до 12:00часа. За 

населени места с палетен офис на Спиди. 
 

 ПАЛЕТНИ ПРАТКИ ДО/ОТ ГЪРЦИЯ (PALLET ONE GR) 
Срок за доставка: до 3 работни дни за Солун, за останалите населени 
места – до 4 работни дни. 
ПАЛЕТНИ ПРАТКИ ДО/ОТ РУМЪНИЯ  
(PALLET ONE RO) 
Срок за доставка: 2 - 4 работни дни. 
ПАЛЕТНИ ПРАТКИ ДО/ОТ ЕВРОПА (PALLET ONE EU) 

Срок за доставка: 5-11 работни дни. 

 

 

 

Допълнителни услуги на територията на България 
 
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ 
Суми от Наложен платеж на територията на България се изплащат всеки 
работен ден от понеделник до петък. За пратки от България до Румъния 
и Гърция: до 6 работни дни след деня на доставка на пратката. 
 

 ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД 
Срок за изплащане на Пощенски парични преводи: на следващия 
работен ден след деня на приемане на пощенския паричен превод от 
подателя. Срокът за изплащане може да бъде удължен в зависимост 
от графика за посещение на съответното населено място, за което е 
адресиран ППП, ако е приложим такъв. 

 

Гуми 

 
ДОСТАВКА НА ГУМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 
Срок за доставка: 1 работен ден (за населени места с график на 
обслужване, срокът се удължава до деня за посещение на населеното 
място). 

 ДОСТАВКА НА ГУМИ ДО/ОТ ГЪРЦИЯ И РУМЪНИЯ (TYRES 
BALKANS) 
Срок за доставка: 2 до 5 работни дни. 

 


