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Oferta serwisu drobnicowego
Przewoźnik FEDEX

Waga przesyłki

Cena

Paczka do 40 kg

39,60 PLN

Paczka do 50 kg

57,20 PLN

Waga przeliczeniowa do 60 kg

101,20 PLN

Waga przeliczeniowa do 70 kg

112,20 PLN

Maksymalna waga rzeczywista przesyłki wynosi 50 kg

Max waga gabarytowa wynosi 70 kg, liczona według poniższego wzoru
Długość x Szerokość x Wysokość
6000
Wymiary paczki standardowej wynoszą 1,5 x 0,7 x 0,7 m
Maksymalna, niestandardowa długość boku wynosi 200 cm
Suma wymiaru dwóch najdłuższych boków nie może przekroczyć 180 cm
Suma boków (długość + szerokość + wysokość) nie może przekroczyć 300 cm

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za usługę ustalana jest z
uwzględnieniem wagi gabarytowej.

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
Doręczenie do osoby fizycznej
Przeadresowanie przesyłki
Zwrot Dokumentów
Potwierdzona kopia Listu Przewozowego:
 zamówiona przy nadaniu przesyłki
 zamówiona po nadaniu przesyłki
Weryfikacja wymiarów oraz wagi
Przesyłka zwrotna
Pusty podjazd, przesyłka niegotowa Do odbioru
Faktura / duplikat w wersji papierowej
Anulowanie zlecenia
Zwrot wypłaty środków za pośrednictwem PayU
Ubezpieczenie:
 do kwoty 5 000 PLN
 do kwoty 10 000 PLN
 do kwoty 20 000 PLN
 do kwoty 50 000 PLN
Pobranie:
 do kwoty 7 000 PLN
 do kwoty 10 000 PLN

+ 500% opłaty podstawowej
2,00 PLN
+ 100% opłaty podstawowej
8,00 PLN
12,00 PLN
18,00 PLN
15,00 PLN
+ 100 % opłaty podstawowej
10,00 PLN
5,00 PLN
10,00 PLN
3% wartości transakcji
2,50 PLN
3,50 PLN
4,50 PLN
7,50 PLN
6 PLN + 1% wartości zadeklarowanej kwoty
2,5 % wartości zadeklarowanej kwoty

Terminy Doręczeń
Standardowy czas doręczenia przesyłek wynosi 1 - 2 dni robocze od momentu nadania.
Odbiór i Doręczenie:
Przesyłki paczkowe o wadze do 32 kg odbierane i doręczane są w systemie „drzwi - drzwi”.
Przesyłki powyżej 32 kg odbierane i doręczane są w systemie „burta – burta”.
Pobranie i zwrot należności:
Maksymalna kwota pobrania wynosi 10.000,00 PLN,
Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 20 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego od Doręczenia przesyłki.
Każda przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu, obowiązkowemu ubezpieczeniu.
Jako element niestandardowy zdefiniowane zostały:

Elementy, których wymiary są większe niż 1,5 x 0,7 x 0,7 m;

Oznakowane naklejkami „Góra” oraz „Uwaga! NST”;

Których zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki;

Umieszczone w luźnym opakowaniu;

O kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym;

O nieregularnych kształtach z wystającymi elementami i ostrymi krawędziami uniemożliwiającymi stabilne ułożenie na płaskiej
powierzchni;

Których rozkład ciężaru jest nierównomierny, z przesuniętym środkiem ciężkości lub które łatwo się przewracają;

Zawierające luźne, metalowe i ciężkie elementy mogące uszkodzić inne przesyłki z powodu swojej wagi lub jakości opakowania;

Które nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego ze względu na ich rozmiar, nieregularny kształt lub delikatną
zawartość;

Których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie
automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych;

O lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. z gumy);

Stanową kilka opakowań połączonych w jedno, które mogę rozdzielić się lub ulec rozerwaniu podczas transportu;

Są przesyłką niepaletową o wadze powyżej 35 kg;

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.

