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Įmonės kodas: 300027413  

Banko sąskaita AB SEB bankas LT58 7044 0600 0421 5159  

SWIFT: CBVILT2X  

Priedo Nr. 4 lentelė Nr. 2 

Vežėjo įkainiai 

 

Klientams teikiamos papildomos paslaugos - kainoraštis 

Papildoma paslauga Papildomos paslaugos kaina 

e-ROD (elektroninių dokumentų grąžinimo paslauga) 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
ĮKAINIAI RABEN GROUP 

ŠALYSE 

RTS (krovinio pristatymas Raben turimais nustatytais pristatymo 
laikais iškrovimo vietoje) 

SPU (gavėjo savarankiškas krovinio atsiėmimas iš Raben sandėlių) 

HUN (rankinis prekių iškrovimas gavėjo nurodytoje vietoje, taikoma 
iki 30 kg/vnt., iki 1-o aukšto, maksimalus viso krovinio svoris 300 kg) 

ADV (pranešimas telefonu apie planuojamą krovinio pristatymo 
laiką) 

ADV 3 (Raben pranešimas klientui internetinėje platformoje) 

ADVPU (pranešimas siuntėjui apie atvykimą pasikrauti krovinio) 

ND 08 * (pristatymas artimiausią darbo dieną iki 08:00 val., pagal 
Raben tranzito laikus) 

ND 10 * (pristatymas artimiausią darbo dieną iki 10:00 val., pagal 
Raben tranzito laikus) 

ND 12 * (pristatymas artimiausią darbo dieną iki 12:00 val., pagal 
Raben tranzito laikus) 

ND 16 * (pristatymas artimiausią darbo dieną iki 16:00 val., pagal 
Raben tranzito laikus) 

FIX * (krovinio pristatymas nustatytą dieną, darbo valandomis, bet ne 
vėliau kaip 3 dienos po tranzito termino) 

FIX 08 * (krovinio pristatymas nustatytą dieną iki 08:00 val., bet ne 
vėliau kaip 3 dienos po tranzito termino) 

FIX 10 * (krovinio pristatymas nustatytą dieną iki 10:00 val., bet ne 
vėliau kaip 3 dienos po tranzito termino) 

FIX 12 * (krovinio pristatymas nustatytą dieną iki 12:00 val., bet ne 
vėliau kaip 3 dienos po tranzito termino) 

EXACT * (krovinio pristatymas nustatytą dieną, nustatytą valandą, 
bet ne vėliau kaip 3 dienos po tranzito termino) 

http://www.raben-group.com/
https://api.raben-group.com/fileadmin/Country_Directories/Lietuva/GTC/Papildomu_pristatymo-pasikrovimo_paslaugu_ikainiai_202204.pdf
https://api.raben-group.com/fileadmin/Country_Directories/Lietuva/GTC/Papildomu_pristatymo-pasikrovimo_paslaugu_ikainiai_202204.pdf
https://api.raben-group.com/fileadmin/Country_Directories/Lietuva/GTC/Papildomu_pristatymo-pasikrovimo_paslaugu_ikainiai_202204.pdf
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Įmonės kodas: 300027413  
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SWIFT: CBVILT2X  

PCD (pristatymą patvirtinanti nuotrauka) 

OTS (krovinio pristatymas pagal numatytus gavėjo laiko tarpus) 

CALL (Raben vairuotojo skambutis prieš krovinio pristatymą) 1 EUR 

PEP (tuščių pakuočių grąžinimas) 
ŠIUO METU PASLAUGA 

NETEIKIAMA 

CFT (grynų pinigų surinkimo paslauga iš krovinio gavėjo už 
transporto paslaugas grynais) 

ŠIUO METU PASLAUGA 
NETEIKIAMA 

ROP (padėklų grąžinimo paslauga) ** 1.3 EUR per padėklą 

EML (pranešimas el.laišku krovinio gavėjui apie krovinio 
pasikrovimą bei pristatymą) 

ŠIUO METU PASLAUGA 
NETEIKIAMA 

SMS (SMS pranešimas krovinio gavėjui apie krovinio pasikrovimą 
bei pristatymą) 

ŠIUO METU PASLAUGA 
NETEIKIAMA 

*- paslauga teikiama ne visuose šalies miestuose; teiraukitės pas Jus aptarnaujantį Klientų aptarnavimo vadybininką 

**- paslauga teikiama klientams, kurių užsakymų kiekis per mėnesį ne mažiau kaip 50. 

 

http://www.raben-group.com/

