CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI
MULTI PACZKA
(ceny brutto zawierające 23% podatku VAT)

ROZDZIAŁ I. MULTI PACZKA
POZ.
MASA/GABARYT

Opakowanie
własne

Opakowanie
nakładu
Poczty Polskiej
S.A.
do 20 kg

OPŁATA (zł)
Odbiór w punkcie

1.1

do 2 kg

12,00

10,00

1.2

pow. 2 kg do 5 kg

15,00

13,00

1.3

pow. 5 kg do 20 kg

30,00

28,00

pow. 20 kg do 30 kg

45,00

1.4
1.

OPŁATA (zł)

43,00

1.5

G1

16,00

1.6

G2

17,00

1.7

G3

22,00

1.8

G4

24,00

1.9

G 5 (tuba)

20,00

ROZDZIAŁ II.
USŁUGI DODATKOWE

POZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATA (zł)

2.

Gwarantowany termin doręczenia

4,00

3.

Potwierdzenie odbioru przesyłki

2,50

4.

Sprawdzenie zawartości

5,00

5.

Ostrożnie

6.

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu:
- SMS-em
- e-mail

50% opłaty z poz. 1 lub z poz.1 i 2 (w
przypadku wybranej usługi
Gwarantowany termin doręczenia)

2,00
1,00

Pobranie:
7.

8.

- na rachunek bankowy

3,00

- na wskazany adres

10,00

50% opłaty z poz. 1 lub z poz.1 i 2 (w
przypadku wybranej usługi
Gwarantowany termin doręczenia)

Ponadgabaryt

UWAGA:
Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000 zł

ROZDZIAŁ III.
OPŁATY DODATKOWE

POZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

9.

Traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością:
- do 100 zł
- powyżej 100 zł za każde 50 złotych zadeklarowanej wartości lub ich część

OPŁATA (zł)

w cenie przesyłki - zgodnie z poz. 1
1,50

POZ.

UBEZPIECZENIE

SKŁADKA

Wariant U1 (do 500 zł)

0,50

10.

Wariant U2 (do 1 000 zł)

0,80

Wariant U3 (do 20 000 zł)

2,20

UWAGA:
Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki wynosi 70 000 zł

ROZDZIAŁ IV.
OPŁATY ZA ZWROT MULTI PACZKI

POZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATA (zł)
opłata jak za przesyłkę nadaną
odpowiednio do masy nadanej przesyłki
lub gabarytu przesyłki wraz z pozostałymi
zasadami ujętymi w poz. 12-17
(bez opcji odbiór w punkcie)

11.

Zwrot przesyłki do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania
odbiorcy

12.

Pobranie

13.

Ponadgabaryt

14.

Potwierdzenie odbioru

15.

Ostrożnie

dodatkowo naliczane 50% opłaty
wyliczonej zgodnie z poz.1 lub z poz.1 i 2
(w przypadku wybranej usługi
Gwarantowany termin doręczenia)

16.

Sprawdzenie zawartości

podlega zwrotowi opłata wniesiona przy
nadaniu przesyłki - JEŻELI USŁUGA NIE
ZOSTAŁA ZREALIZOWANA

17.

Wartość

dodatkowo pobierana jest opłata
wniesiona w momencie nadania przesyłki
za zadeklarowanie wartości

18.

Ubezpieczenia

nie podlega zwrotowi opłata wniesiona w
momencie nadania przesyłki

podlega zwrotowi opłata wniesiona w
momencie nadania przesyłki
dodatkowo naliczane 50% opłaty
wyliczonej zgodnie z poz.1 lub z poz.1 i 2
(w przypadku wybranej usługi
Gwarantowany termin doręczenia)

podlega zwrotowi opłata wniesiona w
momencie nadania przesyłki

ROZDZIAŁ V.
POZOSTAŁE OPŁATY

POZ.

Wyszczególnienie

OPŁATA (zł)

19.

Wydanie jednego odpisu potwierdzenia nadania przesyłki

3,69

20.

Udzielenie nadawcy lub adresatowi informacji o przesyłce przed upływem
gwarantowanego terminu doręczenia

5,54

21.

22.

Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej S.A. pisemnego zastrzeżenia adresata (opłatę za
to zastrzeżenie pobiera się jeżeli tego typu opłata nie była wcześniej pobrana):
- stałego

25,83

- okresowego

5,54

- jednorazowego do odbioru określonej przesyłki

2,46

Dosłanie przesyłki na żądanie adresata

opłata jak za przesyłkę nadaną
odpowiednio do masy nadanej
przesyłki lub gabarytu przesyłki wraz
z pozostałymi zasadami ujętymi w
poz. 1 oraz 3-8

UWAGA:
W przypadku złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych lub
przekazów pocztowych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, opłaty za przyjęcie zastrzeżenia do wydania MULTI PACZKI nie pobiera
się.

23.

Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę przed wysłaniem przesyłki z placówki
nadawczej Poczty Polskiej S.A. odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki,
zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki, zmiany lub anulowania
kwoty pobrania

2,46

UWAGA:
W przypadku zwrotu przesyłki opłaty wniesione przy nadaniu PODLEGAJĄ zwrotowi.

24.

Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki z placówki nadawczej
Poczty Polskiej S.A. odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki, zmiany umowy w
zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki, zmiany placówki pocztowej w której
przesyłka ma być wydana, zmiany lub anulowania kwoty pobrania:
- opłata za przyjęcie żądania i przekazania:
a) drogą pocztową
b) telegramem pocztowym
c) drogą telefoniczną

4,18
8,61
9,23

UWAGA:
W przypadku zwrotu przesyłki stosuje się opłaty ujęte w rozdziale IV. Opłaty za zwrot MULTI PACZKI
Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:

25.

- do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek

25,83

- do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek, za każdy miesiąc lub
jego część

5,54

- do jednorazowego odbioru określonej przesyłki

2,46

UWAGA:
W przypadku przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub okresowego odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, opłaty za
przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek nie pobiera się.

