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Waga przesyłki Cena 

Paczka do 40 kg 48,00 

Paczka do 50  kg 58,00 

Waga przeliczeniowa do 60 kg 58,00 

Waga przeliczeniowa do 100 kg 89,00 

Waga przeliczeniowa do 200 kg 97,00 

Waga przeliczeniowa do 600 kg 105,00 

Waga przeliczeniowa do 800 kg 110,00 

Waga przeliczeniowa do 1000kg 130,00 

Waga przeliczeniowa do 1250kg 170,00 

Waga przeliczeniowa do 1500kg 185,00 

Waga przeliczeniowa do 1750kg 220,00 

Waga przeliczeniowa do 2000kg 235,00 

 
           

Wymiary przesyłki standardowej  nie umieszczonej na palecie wynoszą 1,2 x 0,6 x 0,6 m. Suma wszystkich 
boków nie przekracza 400 cm. 
Maksymalne wymiary elementu niestandardowego: długość 200 cm, szerokość 200 cm, wysokość 200 cm. 
Suma wszystkich boków nie może przekroczyć 600 cm.  
Maksymalna waga rzeczywista przesyłki to 50 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 

    4000 
        
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 
Krajowych Usług Przewozowych oraz Pocztowych BPS ". Cennik usług podstawowych obowiązuje od 20 lutego 2017. 
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Opłaty dodatkowe 

Opłata za element niestandardowy                                                                                  125,00 PLN 

Doręczenie w sobotę +50% opłaty podstawowej 

List wypisany ręcznie 3,50 PLN 

Zwrot przesyłki do nadawcy + 100% opłaty podstawowej 

Przeadresowanie przesyłki + 100% opłaty podstawowej 

Zwrot potwierdzonych dokumentów 8,00 PLN 

Pusty podjazd, przesyłka niegotowa do odbioru 5,00 PLN 

Potwierdzenie doręczenia w formie innej niż ustna:  

 telefonicznie, fax, sms 6,00 PLN 

 kopia potwierdzonego LP 12,00 PLN 

Faktura / duplikat w wersji papierowej 5,00 PLN 

Pisemne potwierdzenie doręczenia po nadaniu 18,00 PLN 

Informacja dla Odbiorcy przed doręczeniem (PDI) 5,00 PLN 

Pobranie i zwrot należności 3,00 PLN + 0,5% wartości transakcji 

Ubezpieczenie:  

 do kwoty do 10 000 PLN 2,50 PLN 

 do kwoty do 50 000 PLN 3,50 PLN 

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

Potwierdzenie doręczenia w formie ustnej bezpłatnie 

Dopłata w strefie rozszerzonej bezpłatnie 

Telefoniczne zlecenie odbioru przesyłki 3,00 PLN 

Weryfikacja wymiarów, wagi, elementu NST 15,00 PLN 

Anulowanie zlecenia 10,00 PLN 

Zwrot środków za pośrednictwem PayU 3% wartości transakcji 

Foliowe materiały eksploatacyjne (Foliopak, przylga na lp.) 0,50 PLN 

 
Terminy doręczeń           
Standardowy czas doręczenia przesyłek wynosi 1 – 2 dni robocze od momentu nadania.     
Usługi doręczeń terminowych nie są realizowane dla paczek powyżej 31,5 kg i palet (nie dotyczy doręczenia w sobotę).  
         
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 11.000,00 PLN; w przypadku kwoty przekraczającej 6.500,00 PLN odbiorca zobowiązany jest do 
osobistego odbioru przesyłki w przedstawicielstwie firmy. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia 
przesyłki.  
Każda przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu ubezpieczeniu.      

           
Jako element niestandardowy zdefiniowane zostały: 

 element niespaletyzowany o wymiarach większych niż 1,2 x 0,6 x 0,6 m;  

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

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

 element niespaletyzowany o kształcie okrągłym, cylindrycznym bądź owalnym lub o nieregularnych kształtach 

 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. 
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