
שירות לבית הלקוח

משקל משלוח לחיוב
מחיר)משקל בפועל או משקל נפחי, לפי הגבוה מבניהם(

42 ₪ לפני מע"מעד 5 ק"ג )כולל(
)49.14 ₪ כולל מע”מ(

44 ₪ לפני מע"מעד 10 ק"ג )כולל(
)51.48 ₪ כולל מע”מ(

58 ₪ לפני מע"מעד 15 ק"ג )כולל(
)67.86 ₪ כולל מע”מ(

שירות לנקודת איסוף - חנות או לוקר

מחירפריט

19.90 ₪ לפני מע"ממחיר משלוח חבילה לנקודת איסוף
)23.28 ₪ כולל מע”מ(

מחירון משלוחים 
פנים ארציים 

בישראל

מחירון זה תקף ומתייחס למשלוחים שהזמנתם מתבצעת באמצעות אתר easyship בלבד.  
•  המשקל לחיוב נקבע לפי הגבוה מבין משקלו של המשלוח בפועל לבין משקלו הנפחי המוגדר כ-נפח החבילה בסמ"ר / 5000.             

להסבר מפורט אודות משקל נפחי ניתן ללחוץ כאן<<. 
•  במקרים בהם תתבצע החזרה של המשלוח לשולח, השולח יחויב בגין החזרתו לשולח ע"פ תעריף ההובלה ליעד הרלוונטי כנקוב 

במחירון.

החזרת המשלוח לשולח במידה ולא נאסף תתבצע לאחר 5 ימים מיום הגעת המשלוח לחנות או 48 שעות ממועד הגעת 
המשלוח ללוקר. 

•   השירותים כפופים לתנאי שטר המטען המהווה את חוזה ההובלה, ולמגבלות האחריות על פיהם.

הובלה לבית הלקוח   
• במשלוחים מרובי חבילות, המשקל לחיוב נקבע ע"פ סיכום של המשקל לחיוב של כל החבילות במשלוח.     

• המשקל יעוגל כלפי מעלה לק"ג השלם הקרוב.
•  ניתן לשלוח בשירות בלדרות למשלוחים פנים ארציים חבילה שמשקלה הפיסי או הנפחי לא יעלה על 15 ק"ג, והעומדת 
במגבלות הגודל ע"פ תנאי שטר המטען. במקרה של חריגה ממגבלות המשקל והגודל תחול עמלה של 50 ₪ לכל חבילה 

במשלוח, בנוסף לעלות שילוח של 58 ₪ לפני מע"מ לחבילה במשקל עד 20 ק"ג, או בנוסף לעלות לק"ג של 2.5 ₪ )אזור 3 – 
3.2 ₪, אזור 5 – 3.7 ₪( לפני מע"מ, החל מהק"ג הראשון, לחבילה במשקל מעל 20 ק"ג.  

ככל שהמשלוח יחרוג במשקל הפיסי ו/או במידות המשלוח ו/או במידת האורך )כולם ו/או חלקם( מעבר למידות הנקובות, אזי 
המשלוח יחויב במצטבר בעמלת משקל / גודל / אורך חריג, לפי העניין.

•  השירות אינו כולל הפצת משלוחים במקומות המחייבים קבלת אישור כניסה מראש  ו/או תיאום כניסה מראש, וכן בסניפי 
דואר, שגרירויות וכיו"ב. במשלוחים הנשלחים למקומות כאמור, רשאית החברה כפי שיקול דעתה, לעצור את ההפצה ולהשיב 

את המשלוח לשולח על חשבונו, או לחילופין לחייב את הלקוח בתוספת תשלום בגין הפצה מיוחדת בסך של 200 ₪ לפני 
מע"מ )234 ₪ כולל מע"מ(, נוסף על עלות ההובלה. דוגמאות למקומות שאינם כלולים בשירות ניתן למצוא בשאלות ותשובות, 

בסעיף "הפצה ומסירה". 

מסירה או קבלה של חבילה בחנות שירות או לוקר*   
• ניתן למסור בחנות שירות ו/או לשלוח לחנות שירות או לוקר משלוח הכולל חבילה אחת בלבד, במשקל מקסימלי של 8 ק"ג

פיסי או נפחי, לפי הגבוה מביניהם. על החבילה לעמוד במגבלות הגודל ע"פ תנאי שטר המטען.
*מסירה ללוקר - עדיין לא פעיל.

תוספת לאיזורים מרוחקים

משלוח מאזור 3 או לאזור 3 תוספת של 18 ש״ח לפני מע״מ )21.06 ש״ח כולל מע״מ( לכל מדרגת משקל

משלוח מאזור 5 או לאזור 5 תוספת של 28 ש״ח לפני מע״מ )32.76 ש״ח כולל מע״מ( לכל מדרגת משקל

לרשימת הישובים באזורים 3 ו/או 5 יש ללחוץ כאן <<

UPS חדש! ללא מינימום לאיסוף במסירת המשלוח בחנות שירות או בסניפי
סכום מינימום להזמנת איסוף מהבית: 100 ש״ח לפני מע"מ )117 ש״ח כולל מע"מ(

מחירון זה תקף לחודש מאי 2023 בלבד. 

https://site.ship.co.il/?&chatbot=open&block=WeightVolume
site.ship.co.il/docs/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf

