
 

 

2. tabula 4. pielikums 

Pārvadātāja atlīdzība 
 

Papildu pakalpojumi, kas pieejami klientiem - Cenrādis 

Papildu pakalpojums Papildu pakalpojuma cena 

ROP (palešu maiņa) ** 1.50 EUR par paleti 

ROP 48 (uzņemt līdz 48 paletem un atgriezt atpakaļ nosūtītājam) 
PAKALPOJUMS NAV 

IESPĒJAMS 

e-ROD (elektroniska dokumentu atdošana)  
2 EUR (par visiem 

dokumentiem, kas pievienoti 
vienam sūtījumam) 

Oriģinālais transportēšanas dokuments vai dokumentu oriģinālus, ko 
Saņēmējs apstiprinājis 10 darba dienu laikā no Klienta pieprasījuma, taču 
ne agrāk kā 10 darba dienas no Preces piegādes 

6 EUR (par visiem 
dokumentiem, kas iekļauti 

vienā pieprasījumā un attiecas 
uz vienu sūtījumu) 

 
SPU (kravas saņēmējs pats saņem sūtījumu no Raben noliktavas) 
 

1 EUR / 100 kg (taksācijas vai 
reālais svars) 

HUN (Pārvadātājs izkrauj sūtījumu norādītajās lietošanas vietā) 
6 EUR / 100 kg (taksācijas vai 
reālais svars) 

ADV (iepriekšēja paziņošana par piegādi no Rabenas biroja) 2 EUR 

AVD 3 (iepriekša mašinas pieteikšana klienta majas lapāveikta ar Raben) 
 

1 EUR 
 

 
CALL ( zvans no Raben šofera) 
 

 
1 EUR 

 

ADVPU (iepriekšēja paziņošana par sūtījuma paņemšans laiku no Raben 
biroja) 

 
2 EUR 

 

ND 08* (piegāde pirmajā iespējamajā dienā līdz 08:00 pēc standarta 
sagatavošanas laika) 

 
50 EUR 

 

ND 10* (piegāde pirmajā iespējamajā dienā līdz 10:00 pēc standarta 
sagatavošanas laika) 

 
20 EUR 

 

 
ND 12 (piegāde pirmajā iespējamajā dienā līdz 12:00 pēc standarta 
transportēšanas laika) 
 

15 EUR 

ND 16 (piegāde pirmajā iespējamajā dienā līdz 16:00 pēc standarta 
transportēšanas laika) 
 

5 EUR 

FIX (piegāde noteiktajā dienā darba laikā ne vēlāk kā 3 dienas pēc 
standarta transportēšanas laika) 

 
5 EUR 

 



 

 

FIX 08* (piegāde noteiktā dienā līdz 08.00 (ne vēlāk kā 3 dienas pēc 
standarta vadīšanas laika) 

 
50 EUR 

 

FIX 10* (piegāde noteiktā dienā līdz 10.00 (ne vēlāk kā 3 dienas pēc 
standarta vadīšanas laika) 

 
20 EUR 

 

FIX 12 (piegāde noteiktajā dienā darba laikā  līdz 12:00 pēc standarta 
transportēšanas laika) 

 
15 EUR 

 

EXACT* (piegāde precīzi dienā un laikā, ne vēlāk kā 3 dienas pēc 
standarta vadīšanas laika) 

 
50 EUR 

 

OTS* (piegāde noteiktā laika intervālā, ko organizē Klients) 15 EUR 

PCD  (piegādes attēla apstiprinājums) 0 EUR 

* - tikai Rīga 

* - only for Riga 

 

** - var tikt attiecināts arī uz Starptautisko transportu 

** - can be applicable for International Transportation as well 

 

 


