X-PRESS COURIERS SP. Z O. O.
XC nie przyjmuje do przewozu:
a. materiałów wybuchowych;
b. broni palnej oraz amunicji;
c. akumulatorów, silników, skrzyni biegów zalanych płynami;
d. materiałów łatwopalnych i żrących;
e. materiałów promieniotwórczych;
f. antyków, zabytków, dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej,
artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość
kolekcjonerską, niepowtarzalnych, indywidualnych;
g. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości
emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej;
h. wyrobów jubilerskich, biżuterii – za które uważa się wyroby ze złota, platyny, srebra i innych metali
szlachetnych, kamieni szlachetnych, półszlachetnych, oraz ich prefabrykaty ;
i. gotówki, kart prepaid i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki
pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę;
j. żywych zwierząt;
k. produktów pochodzenia zwierzęcego;
l. zwłok lub szczątek ludzkich;
m. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego;
n. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji
produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych;
o. instrumentów muzycznych;
p. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych
specjalnych warunków przewozu;
q. dokumentów przetargowych, akt, wzorów i prototypów;
r. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
s. rzeczy przewożonych pod plombą celną;
t. mienia przesiedleńczego;

u. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki
na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp. lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych
warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie
będących w dyspozycji XC;
v. przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o
obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. nr 119, póz. 1250 z późniejszymi zmianami);
w. przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających
wymaganego opakowania; XC może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie
odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia od zamieszczenia przez
Nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki;
x. przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 5000 zł;
y. rzeczy delikatnych, szklanych;
z. rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie;
aa. adresowanych na numery skrytek pocztowych (za wyjątkiem przesyłek adresowanych do krajów,
gdzie skrytki pocztowe są niezbędne do doręczenia przesyłki).

