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      Oferta serwisu      

         Przesyłek dłużycowych DPD 

                

   

 

 

Waga przesyłki Cena 

Paczka do 10 kg 30,00 PLN 

Paczka do 15 kg 30,00 PLN 

Paczka do 31,5 kg 30,00 PLN 

 

 

 

Maksymalna dopuszczalna długość paczki w transporcie krajowym wynosi 250 cm,  
 
Suma wymiarów (wysokość + długość + szerokość) nie może przekroczyć  300 cm. 
  
Waga rzeczywista przesyłki nie może przekroczyć 31,5 kg. 
 

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za usługę ustalana jest z 
uwzględnieniem wagi gabarytowej, wyliczanej według poniższego wzoru: 
 
Długość x Szerokość x Wysokość 

    6000 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy doliczyć opłatę paliwową, zgodną z aktualną stawką.  
Ceny nie zawierają podatku VAT. 
Wszystkie usługi podlegają "Ogólnym Postanowieniom Umowy i Zasadom Odpowiedzialności BPS" oraz "Regulaminowi Świadczenia Usług 
Economy i Standard". Cennik usług podstawowych obowiązuje od 26 października 2016. 
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Opłaty dodatkowe 

Zwrot do nadawcy 100 % opłaty podstawowej 

Przeadresowanie przesyłki 100 % opłaty podstawowej 

Przesyłka zwrotna 100 % opłaty podstawowej 

Dokumenty zwrotne 20,00 PLN 

Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki 22,00 PLN 

Potwierdzenie doręczenia przesyłki:  

* wersja elektroniczna, SMS 6,00 PLN 

* wersja tradycyjna / papierowa 12,00 PLN 

Magazynowanie 4,00 PLN / doba 

List ręczny 20,00 PLN 

Pusty podjazd 10,00 PLN 

Anulowanie zlecenia 10,00 PLN 

Faktura / duplikat faktury w wersji papierowej 5,00 PLN 

Zwrot wpłaty za pośrednictwem PayU 3% wartości transakcji 

Ubezpieczenie:  

* do kwoty 3000 PLN 2,50 PLN 

* do kwoty 5 000 PLN 5,50 PLN 

* do kwoty 10 000PLN 8,50 PLN 

* do kwoty 20 000 PLN 15,00 PLN 

* do kwoty 100 000 PLN 0,2% zadeklarowanej wartości 

COD Usługa za pobraniem 6,00 PLN + 1% wartości pobrania 

Przekroczenie dopuszczalnej wagi 31,5 kg 22,00 PLN 
 

 
Terminy doręczeń           
Standardowy czas doręczenia przesyłek wynosi 1 – 2 dni robocze od momentu nadania. 
 
Odbiór i doręczenie:           
Przesyłki paczkowe o wadze do 31,5 kg oraz odbierane i doręczane są w systemie „drzwi - drzwi”. 

       
Pobranie i zwrot należności:          
Maksymalna kwota pobrania wynosi 12.000 PLN. 
Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 15 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.  
Każda przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu, obowiązkowemu ubezpieczeniu.    
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