PARAMETRY PRZESYŁKI KURIERSKIEJ

Przesyłka standardowa
Maksymalna długość przesyłki krajowej 120 cm
Maksymalna szerokość przesyłki krajowej 60 cm
Maksymalna wysokość przesyłki krajowej 60 cm
Wysokość + szerokość + długość nie przekraczają 260 cm

Wymiary

Przesyłka niestandardowa
Długość paczki powyżej 120 cm maksymalnie do 200 cm
Wysokość + szerokość + długość nie przekraczają 300 cm

MAX

Przesyłki do 31,5 kg wagi rzeczywistej

Waga maksymalna

W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej
wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.
długość x szerokość x wysokość

Waga gabarytowa

4000

= waga wymiarowa [kg]

Informujemy, że przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłek jak również określania czy paczka została sklasyfikowana jako paczka standardowa
czy też niestandardowa (według założeń przewoźnika). Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do naliczenia opłat zgodnych z cennikiem standardowym
przewoźnika. Cennik opłat jest dostępny na stronie internetowej każdego z przewoźników. Ponadto dla Państwa wygody przedstawiamy powyżej dokładny opis usług wraz z definicjami i parametrami
paczek niestandardowych i innych podlegających dopłatom.

PARAMETRY PRZESYŁKI KURIERSKIEJ

Parametry palet krajowych
Maksymalne parametry palet

Wymiary

Przez „paletę” rozumie się towar umieszczony na palecie o wymiarach: 1,2 x 0,8
m, 1,2 x 1,0 m, 1,2 x 1,2 m. Paleta stanowi pojedynczy element przesyłki z
zastrzeżeniem, że palety 1,2 x 1,0 m i 1,2 x 1,2 m traktowane są jako element
niestandardowy.
Maksymalna wysokość przesyłki wynosi 2,1 m (łącznie z paletą). Limit wagowy
towaru wraz z paletą wynosi 1 000 kg. Waga i wymiary palety/opakowania
wliczane są do wagi i wymiarów elementów przesyłki.

Maksymalna waga przesyłki wynosi 2 500 kg.
MAX

Waga maksymalna

Informujemy, że przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłek jak również określania czy paczka została sklasyfikowana jako paczka standardowa
czy też niestandardowa (według założeń przewoźnika). Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do naliczenia opłat zgodnych z cennikiem standardowym
przewoźnika. Cennik opłat jest dostępny na stronie internetowej każdego z przewoźników. Ponadto dla Państwa wygody przedstawiamy powyżej dokładny opis usług wraz z definicjami i parametrami
paczek niestandardowych i innych podlegających dopłatom.

