
DEPĂȘEȘTI ABONAMENTUL? FOARTE BINE.
AI PREȚURI ȘI MAI MICI LA COLETELE EXTRA!

cargus.ro

CÂND ÎȚI
MERGE MAI BINE, 
ÎȚI MERGE ȘI MAI BINE  

*  Ofertă valabilă la achiziționarea abonamentului MAXI BUSINESS 200, valabil pe o perioadă de 24 luni

PENTRU COLETE
*

920
LEI



NUMAI LA CARGUS CÂND EXPEDIEZI MAI 
MULT ÎNTOTDEAUNA PLĂTEȘTI MAI PUȚIN.

ALEGE UNUL DINTRE ABONAMENTELE CARGUS ȘI BENEFICIAZĂ DE:

• Cel mai bun preț pentru un colet de până la 20 kg pentru livrările la adresă - de la 9,90 LEI

• Coletele extra ce depășesc numărul celor din abonament vin cu preț mai 
 mic începând - de la 9,20 LEI!

• NOU: Prețuri promoționale pentru toate livrările Click&Collect

• Prețuri începând de la 6,42 LEI

• SCUT ANTI INFLAȚIE PENTRU AFACEREA TA: Garanția costurilor 
 pe toată perioada contractului de 12 sau 24 de luni. 

• Fără taxe suplimentare pentru combustibil!

PROFITĂ DE PREȚURI FIXE PENTRU O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 24 LUNI CU:

• facturare o singură dată pe lună

• acces 24/7 la platforma on-line de livrări (WebExpress)

• integrare cu cele mai populare platforme de e-commerce

AJUTĂM AFACEREA TA SĂ DEVINĂ MAI COMPETITIVĂ.

Acum poți fi sigur că noua ofertă CARGUS îți va ajuta afacerea. Cu un abonament lunar, vei putea 
trimite gratuit 20, 50, 100 sau 200 de colete. Un preț fix pentru toate coletele de până la 20 kg fără 
suprataxe de livrare te vor ajuta să stabilești costuri de livrare competitive pentru clienții tăi. În plus, 
nu este necesar să estimezi numărul de livrări lunare, și nici nu trebuie să îți faci griji pentru fluctuațiile 
sezoniere.  Poți reporta toate expedierile neutilizate într-o lună și folosi atunci când ai nevoie.

UN SHIP & GO POATE FI CHIAR DUPĂ COLȚ!. 

Oferta noastră de abonament va livra colete într-o rețea de peste 750 de puncte în toată țara. CARGUS 
SHIP & GO va face transporturile mai ieftine și satisfăcătoare pentru toți cumpărătorii. Prin adăugarea 
opțiunii de livrare la unul dintre puncte în etapa de plasare a comenzii, nu numai că asiguri cel mai mic 
preț de livrare a coletului, ci și șansa de a oferi clienților livrare gratuită, ceea ce crește numărul de comenzi.

GARANTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR.

Termenii și condițiile contractuale rămân neschimbate pe toată perioada contractului. Astfel, 
achiziționând un abonament Cargus, obții predictibilitate pentru costurile tale de transport. Afacerea 
ta crește și necesită expedieri suplimentare? Nicio problemă! Poți opta oricând pentru o variantă super- 
ioară de abonament cu mai multe expedieri sau poți păstra abonamentul actual și ai oricum prețuri 
speciale pentru expedierile extra.

OPȚIUNI DE PLATĂ CONVENABILE.

Pentru toate expedierile trimise de compania ta pe parcursul întregii luni, veți plăti pe baza unei 
singure facturi electronice cu termen de plată de 14 zile. 

SUNĂ BINE? PROFITĂ DE OFERTĂ CHIAR AZI!  
Accesează cargus.ro/hello sau contactează unul dintre consultanţii noştri pentru a-ți prezenta în 
detaliu avantajele ofertei promoţionale şi soluţiile de curierat potrivite afacerii tale.

*  Ofertă valabilă la achiziționarea abonamentului MAXI BUSINESS 200, valabil pe o perioadă de 24 luni.

PENTRU COLETE
*

920
LEI



EXTINDE OPȚIUNILE DE LIVRARE PENTRU A CREȘTE SATISFACȚIA CUMPĂRĂTORILOR
La Cargus, clienții care nu sunt disponibili la adresa de livrare pot redirecționa coletul către unul din 
punctele SHIP & GO, astfel încât să îl ridice la un moment convenabil al zilei. Vor avea la dispoziție  
3 zile pentru a intră în posesia acestuia.

NOI OPȚIUNI DE LIVRARE CLICK&COLLECT ECONOMICE
Crește satisfacția cumpărătorilor și numărul comenzilor oferindu-le cumpărătorilor tăi posibilitatea 
de a alege ca adresa de destinație unul din sutele de puncte Cargus SHIP & GO, chiar din momentul 
plasării comenzii, din coșul de cumpărături. Iar dacă cumpărătorii tăi selectează ca adresă un punct 
de livrare SHIP & GO din proximitate, prețul de transport scade până la 6,42 LEI. 

• cifră de afaceri mai mare, prin creșterea ratei de conversie în magazinul tău online 
• atragerea de  noi clienți care caută cele mai ieftine opțiuni de livrare 
• posibilitatea de a oferi opțiuni de livrare gratuite cu standard de calitate D+1

OFERIND LIVRARE LA SHIP & GO PUTEȚI REDUCE PREȚURILE ȘI PRIMI:

Trimiterea unei 
notificări prin SMS, 
e-mail sau Cargus 

Mobile către destinatar 
cu opțiuni suplimentare 

de livrare. 

Redirecționare către un 
Landing Page dedicat, 

ce afișează toate 
opțiunile de livrare, 

inclusiv redirecționarea 
către un punct 

SHIP & GO.

Pentru expedierile 
cu ramburs, după 

selectarea redirecționării 
către un punct 

SHIP & GO, utilizatorul 
va fi direcționat către 

sistemul de plată on-line.

Trimiterea unei 
notificări către 

destinatar, ce confirmă 
schimbarea cu succes 
a adresei de destinație, 

împreună cu codul 
PIN de acces.

Ridicarea coletului 
cu ușurință, din locația 

SHIP & GO aleasă

NOI SOLUȚII DE LIVRARE CARE FAC 
O DIFERENȚĂ PENTRU CLIENȚII TĂI

ALEGEREA UNEI ADRESE 
DE LIVRARE

Atunci când finalizează 
comanda on-line, cumpărătorul 

tău poate alege opțiunea 
de livrare la unul dintre sutele 
de puncte Cargus SHIP & GO 

din țară

RMĂRIREA
EXPEDIERII

Expedierea poate fi urmarită cu 
ușurință prin aplicația Cargus 

Mobile. Atunci când coletul
este livrat la punctul Cargus 

SHIIP & GO, destinatarul 
primește o notificare cu codul 

PIN de livrare.

PLATA CASH
SAU CARD

 
În cazul unei expedieri cu plata 
ramburs și cu livrare la adresă, 

destinatarul plătește 
în numerar sau cardul.*

RIDICAREA
COLETELOR

Cumpărătorul ridică coletul 
pe baza codului PIN de livrare 
format din 4 cifre sau pe baza 

codului QR din aplicația
 Cargus Mobile. 

Destinatarul are la dispoziție 
3 zile pentru ridicarea coletului.

* Conform Romanian Courier&Postal Services Business Awards 2021, organizat de Govnet, Cargus Mobile a fost desemnată cea mai bună  
   aplicație a unei companii de curierat.



APLICAȚIA CARE NE DIFERENȚIAZĂ

Toate coletele trimise de tine vor fi vizibile imediat pentru cumpărătorii tăi în aplicația Cargus Mobile. 
Doar cu telefonul, cumpărătorii tăi pot urmări statusul livrării, pot redirecționa livrarea către un punct 
SHIP & GO și beneficiază de alte avantaje ce pot fi gestionate direct de pe telefonul mobil.

Vizibilitate completă asupra statusu-
lui expedierilor prin acces la informații 
24/7 de pe telefonul mobil sau prin 
adresa de e-mail a destinatarului 

Gestionarea ușoară a livrării - redirecțion-
area către un punct Cargus SHIP & GO 

Notificări prin aplicația Cargus Mobile 
și Serviciul de Chat on-line

•

•

•

PLATA CU CARDUL LA LIVRARE

Cumpărătorii tăi se pot bucura de plata cu cardul la livrare. 
Datorită noilor device-uri cu care curierii Cargus sunt 
echipați, cumpărătorii tăi pot efectua plata în câteva 
secunde. Aceștia nu trebuie să dețină numerar sau 
să caute un bancomat atunci când curierul Cargus 
le va  livra coletul cu ramburs.

Doar un click, și plata este făcută! 

NOI SOLUȚII INOVATIVE CARE FAC 
O DIFERENȚĂ PENTRU CLIENȚII TĂI



SOLUȚIA NOASTRĂ PENTRU
AFACEREA TA ON-LINE

Pentru că oferim cele mai bune servicii de curierat de pe piață, consumatorii sunt predispuși să 
aleagă livrarea prin Cargus.

Adaugă materialele digitale Cargus, pe care ți le oferim gratuit, într-un loc vizibil pe platforma ta.

CREȘTE NUMĂRUL COMENZILOR UTILIZÂND MATERIALELE DIGITALE 
CARGUS LA PASUL DE CHECK-OUT!

Folosește bannere informative
pe pagina principală

Afișează logo-ul Cargus / sigla SHIP & GO, 
ca prim element din lista de metode de livrare

Afișează opțiunile de livrare oferite 
de Cargus pe pagina de produs

Bannerele promoționale și gratuite se găsesc pe site-ul Cargus https://www.cargus.ro/kit-logistic-digital-pentru-clienti
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Prețurile sunt exprimate în LEI și NU includ TVA.

Durata contractului (luni)

Valoare abonament (LEI/ lună)

Număr de expedieri incluse în abonament/lună

SERVICII POȘTALE/ SERVICII DE BAZA

Economic Standard D2D în rata de abonament

Economic Standard D2D in abonament 

 Economic Standard D2D peste rata de abonament 

Economic Standard Plus (32-40 kg)

Economic standard Plus (41-50 kg)

Pallet Standard  (51-100 kg)

Pallet Standard  (101-200 kg)

Pallet Standard  (201-400 kg)

Pallet Standard  (401-600 kg)

Pallet Standard  (601-800 kg)

Easy Collects Standard - S  (3 x 37 x 60 cm)   

Easy Collects Standard - M  (10 x 37 x 60 cm)

Easy Collects Standard - L  (20 x 37 x 60 cm)

Easy Collects Standard - XL  (40 x 37 x 60 cm)

SERVICII CU VALOARE ADAUGATĂ

PRE 10:00 AM

PRE 12:00 AM

Livrare sâmbătă

Contra ramburs prin cont colector

Trimitere cu valoare declarată până la 500 RON

Trimitere cu valoare declarată până la 5000 RON

Înştiinţare SMS

Înştiinţare E-mail

Retur documente 

Deschidere colet la livrare

TAXE   

Recântărire

Factură electronică

Factură tipărită

Dimensiuni Nonstandard

Supliment pentru combustibil 

Schimbare destinaţie/Redirecționare

Returnare expediere nelivrata

Livrări în afară ariei de acoperire

Completarea manuală a notei de transport

COLETE DE PÂNĂ LA 20 KG 

COLETE DE PÂNĂ
LA 31 KG 

Valoarea abonamentului include 20, 50, 100 sau 200 de expedieri, pe lună, care se încadrează în Serviciul Economic Standard. Alte servicii, în afara celor incluse în abonament, se vor taxa 
conform grilei de mai sus.
Oferta include expedierile de colete de până la 20 kg. Greutatea volumetrică este calculată pentru fiecare colet (lungime x lăţime x înălţime [cm] / 6000). Categoria de greutate este 
stabilită în funcţie de greutatea cea mai mare, dintre greutatea reală sau volumetrică. În cazul în care greutatea reală sau greutatea volumetrică, calculată prin formula de mai sus,  
nu depăşeşte 20 kg, expedierea se încadrează pentru serviciile poştale - Economic Standard. Lungimea maximă admisă a unei laturi pentru un colet standard nu poate depăşi 175 cm 
iar suma dimensiunilor tuturor laturilor nu poate depăşi 240 cm (înălţime, lungime, lăţime). 
Prin achiziţionarea ofertei nu eşti condiţionat să expediezi doar colete de până la 20 kg, care se încadrează în serviciile poştale - economic standard sau să te limitezi la numărul de expe-
dieri lunare incluse în abonament. Poţi face expedieri suplimentare la un preţ special sau poţi folosi orice alt serviciu Cargus, conform grilei de preţuri standard.
Prețurile de mai sus sunt date în valori nete, nu includ TVA,  și sunt calculate în conformitate cu cota aplicabilă în prezent.
Detaliile privind furnizarea serviciilor vor fi specificate în Contract, conform Condiţiilor Generale de Furnizare a Serviciilor Poștale ale CARGUS SRL.
Oferta este disponibilă exclusiv pentru persoane juridice, în perioada 01/05/2022 - 31/08/2022.
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ÎȚI SUSȚINEM AFACEREA PENTRU A FI MAI COMPETITIVĂ


