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  Oferta serwisu paletowego                       

            Przewoźnik Poczta Polska 

 

           

   

 

 

 

Półpaleta 105,00 

Paleta EUR  125,00 

Paleta przemysłowa 155,00 

         

 
 
Wymiary przesyłki 

• półpaletowej to 0,6 x 0,8 x 1,5 m; 

• palety EUR 1,2 x 0,8 x 1,8 m; 

• palety przemysłowej 1,2 x 1,2 x 1,8 m. 
Wysokość dotyczy towaru wraz z paletą. 
 
Maksymalna waga rzeczywista towaru wraz z paletą to 1000kg.     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy doliczyć opłatę paliwową oraz drogową, zgodną z aktualną stawką.  
Ceny nie zawierają podatku VAT. 
Wszystkie usługi podlegają "Ogólnym Postanowieniom Umowy i Zasadom Odpowiedzialności BPS" oraz "Regulaminowi Świadczenia 
Krajowych Usług Przewozowych oraz Pocztowych BPS ". Cennik usług podstawowych obowiązuje od 20 lutego 2017. 

http://www.kurierbps.pl/
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Opłaty dodatkowe 

Opłata za element niestandardowy palety + 30% opłaty podstawowej 

Zwrot przesyłki do nadawcy + 100% opłaty podstawowej 

Przeadresowanie przesyłki + 100% opłaty podstawowej 

Weryfikacja wagi 50,00 PLN 

Weryfikacja wymiarów, elementu NST 85,00 PLN 

Opłata za korektę zaniżonej wagi 50,00 PLN 

List wypisany ręcznie 2,00 PLN 

Zwrot potwierdzonej kopii LP 15,00 PLN 

Powtórny dowóz z przyczyn niezależnych od spedytora + 30% opłaty podstawowej 

Przedłużenie czasu załadunku ponad 30 minut 100 PLN 

Składowanie przesyłki nieodebranej w terminalu 60 PLN 

Transport bezpośredni cena ustalana z BOK* 

Potwierdzenie doręczenia w formie ustnej bezpłatnie 

Telefoniczne zlecenie odbioru przesyłki 3,00 PLN 

Pusty podjazd / przesyłka niegotowa 30,00 PLN 

Faktura / duplikat w wersji papierowej 5,00 PLN 

Anulowanie zlecenia 10,00 PLN 

Zwrot wpłaty za pośrednictwem PayU 3% wartości transakcji 

Pobranie i zwrot należności do 25 000 PLN 25 PLN 

Ubezpieczenie do kwoty 600 000 PLN Zawarte w cenie 

 

 

Terminy doręczeń           
Standardowy czas doręczenia przesyłek wynosi 1 - 2 dni robocze od momentu nadania. 
 
         
Odbiór i doręczenie:           
Przesyłki paczkowe o wadze od 31,5 kg oraz palety odbierane i doręczane są w systemie „burta-burta”.  
Za czynności załadunkowe i rozładunkowe odpowiada klient.       

    
Pobranie i zwrot należności:          
Maksymalna kwota pobrania wynosi 15.000,00 PLN. 
Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.  
Każda przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu ubezpieczeniu.      

           
Jako element niestandardowy zdefiniowane zostały: 

• elementy przesyłki na paletach EUR o wymiarach podstawy przekraczających 1,2 X 0,8 m; 

• paleta, na której towar wykracza poza jej obrys; 

• element niespaletyzowany oklejony naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”; 

• element niespaletyzowany zawierający substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra itp.); 

• element umieszczony na palecie, ale do niej nieprzymocowany (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.);  

• elementy nie dające się spaletyzować ze względu na swoją specyfikę, np. urządzenia na kółkach 

• opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej.     
 
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności złożonego zlecenia oraz doliczenia opłaty za przesyłkę niestandardową na 
każdym etapie jego realizacji.                  

http://www.kurierbps.pl/

