
Parametry przesyłek krajowych

MAX

Przesyłka standardowa

Najdłuższy bok nie dłuższy niż 150 cm

Żadna z pozostałych krawędzi nie przekracza 70 cm

Suma dwóch najdłuższych boków jest mniejsza niż 180 cm

Przesyłka niestandardowa

Najdłuższy bok nie dłuższy niż 200 cm

Suma długości, szerokości i wysokości nie jest większa niż 300 cm

Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok 

o największej powierzchni.

Przesyłka standardowa do 35 kg wagi rzeczywistej. 
Powyżej doliczana jest dopłata za paczkę niestandardową.

Przesyłka niestandardowa do 70 kg wagi rzeczywistej.

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

długość x szerokość x wysokość

5000
= waga wymiarowa [kg]

Maksymalna waga gabarytowa to 70 kg.

Wymiary

Waga maksymalna

Waga gabarytowa

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.
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Parametry przesyłek krajowych

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki: 

Do 70 kg wagi rzeczywistej 
lub gabarytowej

Maksymalne wymiary przesyłki

• 200 cm długość
• Suma długości, szerokości i wysokości nie 

jest większa niż 300 cm

• zawierające płyny lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
• z ostrymi bądź wystającymi elementami
• ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się o nieregularnych kształtach, 

które uniemożliwiają stabilne przyleganie powierzchni
• z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość 

opakowań mogą uszkodzić inne przesyłki
• o kształcie cylindrycznym lub owalnym
• wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg
• kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć, których zgodnie z 

etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki

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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Parametry przesyłek międzynarodowych

Maksymalne parametry przesyłek 

Waga do 68 kg
Maksymalna długość 274 cm (najdłuższy bok)
Maksymalnie 330 cm długości obwodu łącznie (obwód – 2x wysokości + 2x 
szerokości)

Parametry palet krajowych

Palety standardowe

Waga rzeczywista jest większa niż 70 kg

Półpalety

• Długość 60 cm
• Szerokość do 80 cm
• A wysokość do 150 cm 

Palety niestandardowe

• Długość 140 cm
• Szerokość 100 cm
• Wysokość 180 cm

MAX

Palety standardowe

• Jej krótszy bok nie jest dłuższy niż 80 cm
• Dłuższy bok nie przekracza 120 cm
• A wysokość nie przekracza 180 cm

Półpalety

Maksymalna waga do 200 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.

Waga maksymalna

Wymiary

Wymiary
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