PARAMETRY PRZESYŁKI KURIERSKIEJ

Przesyłka standardowa
Maksymalna długość przesyłki krajowej 100 cm
Drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm

Przesyłka niestandardowa
Maksymalna długość paczki krajowej oraz zagranicznej – 274 cm

Wymiary

Duża paczka
Łączne wymiary długości i obwodu paczki nie mogą wynosić więcej niż 400 cm

Przesyłka standardowa do 30 kg wagi rzeczywistej
MAX

Przesyłka niestandardowa do 70 kg wagi rzeczywistej

Waga maksymalna

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

Waga gabarytowa

długość x szerokość x wysokość
5000

= 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

Przesyłka niestandardowa
Paczkami niestandardowymi będą m.in.:
• przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
• przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie
zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
• przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi
elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się
• przesyłka niestandardowa (np. folie, gumy, itp.), - przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie
elementy lub płyny (w tym chemikalia)

Paczki powyżej 25 kg
• przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
• przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie
zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
• przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi
elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się
• przesyłka niestandardowa (np. folie, gumy, itp.), - przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie
elementy lub płyny (w tym chemikalia)

Duża paczka warunki do spełnienia
• Przesyłka UPS jest uznawana za dużą paczkę, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x szerokość) + (2 x
wysokość)] przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400 cm

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.

