
Przesyłka standardowa

Najdłuższy bok 175 cm
Wysokość + szerokość + długość nie przekracza 300 cm

Przesyłka niestandardowa 

Najdłuższy bok 250 cm

Wysokość + szerokość + długość nie przekracza 300 cm

MAX

Parametry przesyłek krajowych

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.

Wymiary

Waga maksymalna

Przesyłka standardowa do 31,5 kg wagi rzeczywistej

Przesyłka niestandardowa do 50 kg wagi rzeczywistej

W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej 
wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie 
(naliczana dla paczek o objętości powyżej powyżej 0,25 m, czyli 250 000 cm).

Waga gabarytowa
długość x szerokość x wysokość

6000
= waga wymiarowa [kg]

Minimalna waga bilingowa to 31,5 kg.
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Parametry przesyłek krajowych

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki: 

• o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną 
• o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie zostały zapakowane w karton/opakowanie o 

regularnych kształtach
• z wystającymi elementami lub owinięte w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze 

takie jak guma itp.
• opony, jeśli są zapakowane zgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera –

Instrukcja prawidłowego pakowania Przesyłka Niestandardowa opon w DPD Polska)
• których najdłuższy bok przekracza maksymalną długość
• składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii 

strech, taśmy

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.

Przesyłka niestandardowa
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MAX

Parametry przesyłek międzynarodowych

Maksymalne parametry przesyłek 

Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, 
gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + 
wysokość <= 300 cm)
Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden 
ponadwymiarowy element
List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki 

Maksymalna waga jednaj paczki w przesyłce: 31,5 kg

Parametry palet krajowych

Maksymalne wymiary podstawy palety – 80 cm x 120 cm
Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm 
Z palety nie wystaje nic poza jej obrys 
Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu 

Maksymalne parametry palet 

MAX
Maksymalna waga palety – 700 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.

Wymiary

Waga maksymalna

Wymiary

Waga maksymalna
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MAX

Parametry palet międzynarodowych

Maksymalne parametry palet

Maksymalne wymiary podstawy palety – 80 cm x 120 cm
Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 170 cm
Z palety nie wystaje nic poza jej obrys
Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu 

Maksymalna waga palety – 700 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.

Wymiary

Waga maksymalna
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