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Promotion Terms & Conditions
الشروط واألحكام للعروض
العروض المحلية للمستندات
 .1السعر من  0.5كجم حتى  15كجم للصندوق  ،التسليم و اإلستالم
من فروعنا السعر  50لاير سعودي.
.2السعرمن  15.5كجم الى  25كجم للصندوق  ،التسليم و اإلستالم
من فروعنا السعر  60لاير سعودي.
 .3السعر من  0.5كغم حتى  15كغم  ،من الفرع إلى المنزل السعر
 60لاير سعودي.
. 4السعرمن  15.5كجم الى  25كجم للصندوق االستالم من الفرع
والتسليم الى المنزل السعر  70لاير سعودي.
 .5لكل كيلو  1إضافي  ،سيتم إضافة  2لاير سعودي.
 .6التسليم بين المدن الرئيسية  ،جدة الرياض والدمام (إذا تم تقديمها
قبل الساعة  4بعد الظهر) هي  2-1أيام عمل ,بالنسبة لجميع المدن
األخرى ستكون  4-2أيام عمل.
 .7سيتم توفير الصناديق من قبل شركة عبد اللطيف جميل للنقل
المحدودة (في حالة توافر المخزون)  ،ومع ذلك يمكن إستخدام
صناديق العمالء.
العروض المحلية للمستندات
 .1سعر  0.5كجم من المستندات التسليم و اإلستالم من فروعنا السعر
 35لاير سعودي.
 .2لكل كيلو  0.5كجم إضافي  ،سيتم إضافة  2لاير سعودي التسليم و
اإلستالم من فروعنا
 .3سعر 0.5كجم من المستندات من الفرع إلى المنزل هو  45لاير
سعودي.
 4لكل كيلو  0.5كجم إضافي  ،سيتم إضافة  5لاير سعودي التسليم
من الفرع والتسليم الى المنزل
 .5التسليم بين المدن الرئيسية  ،جدة الرياض والدمام (إذا تم تقديمها
قبل الساعة  4بعد الظهر) هو يوم عمل واحد (يوم العمل التالي),
بالنسبة للمدن األخرى هو  3-2أيام عمل.
عروض الشحن الدولي
 .1تبدأ أسعار المستندات من  65لاير سعودي بوزن  0.5كلغ
للمجموعة األولى .تكلفة كل  0.5كلغ إضافي  20لاير سعودي
مالحظة:هذه األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة و التشمل ضريبة
الوقود أو أي تكاليف إضافية
توقيت العرض
• يبدأ العرض الترويجي في  12ديسمبير  2018وسيكون صالحا ً
حتى  17فبراير .2019

Commercial Registration No. 4030238060

Domestic - Box Promotion

Price from 0.5kg up to 15kg Box, Retail to Retail
is SAR 50/Price from 15.5kg up to 25kg Box, Retail to
Retail is SAR 60/Price from 0.5kg up to 15kg, Retail to Home is
SAR 60
Price from 15.5kg up to 25kg Box, Retail to
Home is SAR 70/For each additional 1 kg, SAR 2 /- will be
charged
Transit times between main cities, Jeddah
Riyadh & Dammam (If submitted before 4 pm) is
1-2 working days while all other cities will be 2-4
working days
Boxes will be provided by Abdul Latif Jameel
Transportation Co. Ltd (subject to availability
and stocks) however, Customer boxes can be
used

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Domestic – Documents Promotion
Price for 0.5 kg documents Retail to Retail is
SAR 35/For each additional 0.5 kg, SAR 2 will be
charged for retail to retail
Price for 0.5 kg documents Retail to Home is
SAR 45/For each additional 0.5 kg, SAR 5 will be
charged for retail to home
Transit times between main cities, Jeddah
Riyadh & Dammam (If submitted before 4 pm) is
next working day while for other cities is 2-3
working days

1.
2.
3.
4.
5.

International Shipping Promotion
Price for 0.5 kg documents starts from SAR 65.
Each additional 0.5kg will cost SAR 20

1.

Note: All prices are inclusive of VAT and exclusive of Fuel
surcharge or any other charges that may apply

Timing
Promotion starts 12th December, 2018 and will
be valid until 17th February 2019



Abdul Latif Jameel Transportation Company Ltd.

