La missatgeria ecològica de la Garrotxa
www.oclot.cat

Serveis i tarifes
2015

SERVEI DE REPARTIMENT LOCAL
24H

MATEIX DIA

URGENT

d’un dia a l’altre

de 9 a 19h

menys de 2 h

0 - 4 quilos

3,15 €

3,50 €

4,85 €

4 - 8 quilos

3, 50 €

3,90 €

6€

0,40 €/ quilo extra

0,40 €/ quilo extra

0,40 €/ quilo extra

Entrega

>8

CONDICIONS:
−
−
−
−

IVA inclòs.
Mides màximes per paquet: 40x40x20 (llargada, alçada, amplada).
Per altres mides i/o càrrega especial, consultar.
Àrea de repartiment: entre Sant Esteve d’en Bas, Olot i Sant Joan les Fonts.

Empreses: Ideal si vols incorporar un servei d’entrega a domicili al teu negoci o si
ja el tens i vols estalviar-te la benzina i el temps de portar-ho tu mateix.

SERVEI TEISA A DOMICILI
Olot, La Canya

Les Preses, Sant Esteve d’en Bas,
Sant Joan les Fonts

0 - 4 quilos

3€

3,40 €

4 - 8 quilos

3,15 €

3,80 €

CONDICIONS:
−
−

IVA inclòs.
Per optar a aquest servei s’ha de tenir compte client amb TEISA o,
- que el paquet a enviar sigui contra reemborsament,
- que el paquet a rebre ja sigui abonat pel remitent.

SERVEIS POSTALS
LOCAL*
Pes i quantitat

Preu/sobre

Termini màx. d’entrega
(dies hàbils)

Preu/sobre

0-100 gr

< 100 entregues

0,48 €

1

0,92 €

101-500 gr

< 100 entregues

1,80 €

1

2,03 €

501-1000 gr

< 100 entregues

2,48 €

1

4,58 €

(100 - 199 entregues)

-10%

2

.

(200 - 399 entregues)

-20%

3

-

Consultar

-

-

> 400

CONDICIONS:
−
−
−
−

REGIONAL/NACIONAL

Pensat per a la distribució de notificacions administratives, publicitat, premsa,
factures i qualsevol altre tipus de correu de més de 20 punts d’entrega.

IVA inclòs
Les mides del sobre/carta (alçada + amplada + llargada) no han de superar els 65cm, per mides superiors, consultar.
Servei de recollida inclòs.
Es garanteix que tot el servei postal LOCAL serà distribuït SENSE EMISSIONS de CO2.
* LOCAL: És considera local tot el correu entre Sant Esteve d’en Bas, Les Preses, Olot, La Canya i Sant Joan les
Fonts.

SERVEI ÚLTIMA MILLA
OLOT, Les Preses, La Canya
1 entrega

1,35 € *

> 350 entregues/mes (10% descompte)

1,21 € / entrega *

> 500 entregues/mes (20% descompte)

1,08 € / entrega *

CONDICIONS:
−
−

* IVA no inclòs
Els preus es poden negociar d’acord al volum d’entregues, contractació de publicitat i àrea de
repartiment.

Dirigit a empreses de missatgeria, amb l’objectiu de donar a terme l’última part
de la cadena d’entrega de manera eficient i sostenible.

PUBLICITAT EFECTIVA
1 panel

Bicicleta
sencera

Lateral o
Darrera

Frontal

Bicicleta
sencera

Superfície

0,3 m2

1 m2

1,2 m2

1 m2

3,4 m2

Preu / mes

78 €*

180 €*

312 €*

260 €*

880€*

Rotulació (opcional)

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Muntatge (opcional)

Consultar

Consultar

-

-

-

CONDICIONS:
−
−

* IVA NO inclòs
Parades estratègiques a: Plaça Major, Firal, plaça del mercat, carrer Sant Rafael,...

Les nostres bicicletes són un aparador mòbil molt eficaç i tenen
un gran impacte visual, molt més que qualsevol altre vehicle o
aparador fixe.

Accedim sense problemes al
casc antic i a les zones de més
afluència de gent. Ideal si vols
promocionar un esdeveniment,
el teu negoci, producte o
servei.

A OCLOT oferim una manera diferent de repartir, més neta,
més amable i més responsable, amb l’objectiu de donar un
servei professional als comerços i negocis d’aquesta zona
de la comarca i contribuir així amb una Garrotxa més sostenible.

www.oclot.cat
Tel. 626 847 468
info@oclot.cat

