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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 standardowa:

paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu. 
Najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm, 
a suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm.

Przesyłka niestandardowa:

Gdy jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów 
(długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm.

Maksymalna waga przesyłki nie może przekroczyć 30 kg.

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

długość x szerokość x wysokość

6000
= waga gabarytowa [kg]

Wymiary

Waga maksymalna

Waga gabarytowa

Przesyłka niestandardowa

Paczką niestandardową są elementy o kształcie okrągłym, 
cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach 
lub/i z wystającymi elementami

PARAMETRY PRZESYŁKIKURIERSKIEJ



Przesyłki Paczkomatowe muszą odpowiadać wymogom postawionym w Regulaminie 
oraz następującym kategoriom przypisanym do określonych skrytek w Paczkomacie:

Kategoria 
wielkości 
przesyłki

Minimalna wysokość 
przesyłki ( w mm) wraz z 
opakowaniem)

Maksymalne wymiary 
przesyłki ( w mm) wraz z 
opakowaniem (wys. x szer. x 
dł.)

Maksymalna 
waga przesyłki w 
kg

Gabaryt A 1 80 x 380 x 640 25

Gabaryt B 81 190 x 380 x 640 25

Gabaryt C 191 410 x 380 x 640 25
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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 PRZESYŁKIKURIERSKIEJ


