
 

אנגליהטורקיהארה"ב

מחשבון משלוח ומיסים

לאיזו כתובת תרצו לשלוח את
השופינג?

הקלידו שם מוצר

או בחרו קטגוריה

הלבשה
ואופנה

טיפוח
ובריאות

מחשבים
ואביזרים

נלווים
חשמל

ואלקטרוניקה

צעצועים

כמה זה יעלה
לי?

   אפסאפסאפס
תוצאותתוצאותתוצאות

איחוד חבילות

בחירת כתובת

לשופינג בחו"ל
מחשבון משלוח ומיסים>ראשי

ארה"ב

..באיזה מוצר אתם מתעניינים ? הקלידו או בחרו מהר

WORKPRO 12V CordlessWORKPRO 12V CordlessWORKPRO 12V Cordlessמוצרמוצרמוצר
Rotary Tool Kit, 5Rotary Tool Kit, 5Rotary Tool Kit, 5
Variable Speeds,Variable Speeds,Variable Speeds,

Powerful Engraver,Powerful Engraver,Powerful Engraver,
Sander, Polisher, 114Sander, Polisher, 114Sander, Polisher, 114

Easy ChangeEasy ChangeEasy Change
Accessories, Cra� ToolAccessories, Cra� ToolAccessories, Cra� Tool
for Handmade and DIYfor Handmade and DIYfor Handmade and DIY

לבית ולגןקטגוריהקטגוריהקטגוריה
סוגסוגסוג

מוצרמוצרמוצר
כלי בית

מחירמחירמחיר
מוצרמוצרמוצר

(NaN) $49.99

1כמותכמותכמות
משקלמשקלמשקל

לתשלוםלתשלוםלתשלום
1.26 ק"ג

$49.99$49.99$49.99סה"כסה"כסה"כ

✖

1 מוצרים

$49.99מחיר המוצר/ים 
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טלפונים
ותקשורת

כלי
עבודה

רכב
ואביזרים

ומשחקי
וידאו

לבית
ולגן

ספורט,
תחביבים

ופנאי

מוצרי
חשמל
למטבח

נגנים
ומערכות

צפיה
ושמע

צילום
כלי

שונותאלכוהולנגינה

או הדביקו קישור למוצר מאתר 
 או 

בצע חישוב1כמות:

עלות שילוח ומיסים

כתובת
משלוח:

US TAXניו ג'רזי דלאוור 

FREE
סוג

משלוח:
ימי מוזלמהיר

הפצה
בישראל:

שליח עד הביתנקודת מסירה

מסחריפרטיסוג לקוח:

$34$34$34מחיר משלוחמחיר משלוחמחיר משלוח

$28.90$28.90$28.90לאחר הנחותלאחר הנחותלאחר הנחות

$3$3$3שדרוג למשלוח עד הביתשדרוג למשלוח עד הביתשדרוג למשלוח עד הבית

$0.00$0.00$0.00מע"ממע"ממע"מ

$0$0$0מיסים ושחרור מכסמיסים ושחרור מכסמיסים ושחרור מכס

$31.90$31.90$31.90סה"כ שילוח ומיסיםסה"כ שילוח ומיסיםסה"כ שילוח ומיסים
$81.89$81.89$81.89סה"כ כולל מחיר המוצר/יםסה"כ כולל מחיר המוצר/יםסה"כ כולל מחיר המוצר/ים

צבירת קאשבק צבירת קאשבק צבירת קאשבק - לשימוש במשלוח- לשימוש במשלוח- לשימוש במשלוח
הבאהבאהבא

$0.72$0.72$0.72

המחיר המוצג הינו לאחר הנחת מבצע

BF21

המחיר המוצג אינו כולל עלות מיסים

מקומיים, אם חלים, בכתובת שאליה

נשלחות הקניות

ZJQSK?psc=1&ref=ppx_yo2_dt_b_product_details

המחשבון מציג את מחיר המוצר, המיסים, עלות השילוח לארץ והפצה לנקודת מסירה או עד דלת ביתך,
לבחירתך.

התוצאה הינה הערכת מחיר. מחיר המשלוח הסופי יקבע על פי מידות ומשקל החבילה בפועל לאחר הגעת
החבילה למרכז הלוגיסטי.

המחיר המוצג במחשבון כולל את עלויות עמלת הסליקה ועמילות המכס על פי שער ההמרה הנוכחי.

עבור חבילות מעל למשקל פיזי של 35 קילו ו/או שאחת מצלעותיה גדולה מ- 120 ס"מ, תתווסף עלות הובלה
מיוחדת בגובה $40 לדמי המשלוח.

בהתאם לנוהל שחרור טובין באמצעות חברות הבלדרות, תחשיב המיסים יבוצע מסכום הכולל את עלות
חשבונית הספק ו- $5 לכל ק"ג של החבילה.

עבור חבילה שערכה 1000 דולר ומעלה תגבה עמלת עמילות ושחרור ממכס בסך 75 דולר.


https://www.ushops.co.il/promotions/bf21/us.php


הכניסו כתובת אימייל והירשמו לניוזלטר השווה שלנו

חישוב המיסוי יבוצע לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י מכס ישראל.

הן במשלוח מהיר והן במשלוח ימי מוזל תקבע עלות המיסים הסופית במעמד שחרור החבילה מהמכס בארץ
בהתאם לנוהל שחרור חבילות באמצעות חברות הבלדרות במשלוח אווירי ונוהל שחרור בסוג שירות "שילוח"

במשלוח ימי ובהתאם לרשימון המכס.

השימוש במשלוח ימי מוזל אפשרי לחבילות במשקל 15 ק"ג ומעלה (פיזי או נפחי, הגבוה מביניהם) בלבד או
לחבילות בעלות תכולה שאינה אפשרית לשילוח במשלוח באוויר.

במשלוח ימי מוזל במשקל 25 ק"ג ומעלה, בייבוא אישי או בייבוא מסחרי - תחול עמלת שחרור בסך 75 דולר.

להרשמה >

אני מאשר שגילי מעל 18 שנה ושקראתי ואני מסכים לתנאי השימוש ולשימוש בפרטיי בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר

צרו קשר

שירות ותמיכה

אודותינו

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות
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