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Oferta serwisu usług krajowych
Przewoźnik DPD

Waga przesyłki

Cena

Paczka do 10 kg

25,00 PLN

Paczka do 15 kg

25,00 PLN

Paczka do 31,5 kg

25,00 PLN

Standardowa paczka krajowa






Maksymalna waga rzeczywista jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
Maksymalna waga gabarytowa jednej paczki w przesyłce: 50 kg
Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym, spełniająca minimum jeden z poniższych warunków







Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o
regularnych kształtach
Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie
po sorterze takie jak guma, itp.
Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi
Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za
pomocą folii stretch, taśmy

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
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności złożonego zlecenia oraz doliczenia opłaty za przesyłkę niestandardową na
każdym etapie jego realizacji.
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 września 2018.
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Opłaty dodatkowe
Opłata za element niestandardowy
Zwrot do nadawcy
Przeadresowanie przesyłki
Przesyłka zwrotna
Dokumenty zwrotne
Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki
Potwierdzenie doręczenia przesyłki:
 wersja elektroniczna, SMS
 wersja tradycyjna / papierowa
Magazynowanie
List wypisany ręcznie
Pusty podjazd
Anulowanie zlecenia
Faktura / duplikat faktury w wersji papierowej
Zwrot wpłaty za pośrednictwem PayU
Ubezpieczenie:
 do kwoty 3 000 PLN
 do kwoty 5 000 PLN
 do kwoty 10 000PLN
 do kwoty 20 000 PLN
 do kwoty 100 000 PLN
COD Usługa za pobraniem
Przekroczenie dopuszczalnej wagi 31,5 kg

12,00 PLN
100 % opłaty podstawowej
100 % opłaty podstawowej
100 % opłaty podstawowej
20,00 PLN
22,00 PLN
6,00 PLN
12,00 PLN
4,00 PLN / doba
20,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
5,00 PLN
3% wartości transakcji
2,50 PLN
5,50 PLN
8,50 PLN
15,00 PLN
0,2% zadeklarowanej wartości
6,00 PLN + 1% wartości pobrania
22 PLN

Terminy doręczeń
Standardowy czas doręczenia przesyłek wynosi jeden dzień roboczy 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 ubezpieczeniu.

