PRZEWODNIK

SZYBKIE PAKOWANIE PRZESYBEK
ůĂƵƐųƵŐƉĂĐǌkowǇĐŚPaczka+, PACZKA24 i PACZKA48
orĂǌƵƐųƵŐŝPocztex w obrŽĐŝĞŬrajowym

DokųadajČc staraŷ, aby na kaǏdym etapie przewozu Twoje przesyųki byųy traktowane z najwiħkszČ
dbaųoƑciČ, przygotowaliƑmy katalog kluczowych informacji dotyczČcych zawartoƑci i zasad
bezpiecznego pakowania. Dziħki ich zastosowaniu moǏesz miĞđƉewnoƑđ͕Ǐe wysųane przez Ciebie
przesyųki dotrČsprawnie i w niezmienionym stanie do miejsca przeznaczenia.
Przesyųki przyjmujemy w Twoim opakowaniu lub opakowaniu Poczty Polskiej.
Wzory i rozmiary oferowanych opakowaŷznajdziesz na www.poczta-polska.pl
Niniejszy przewodnik dedykowany jest serwisom kurierskim Pocztex
ŽƌĂǌƵƐųƵŐŽŵƉĂĐǌŬŽǁǇŵWĂĐǌŬĂн͕W<ϮϰŝW<ϰϴ͘
Szczegóųowe regulaminy i wzory wszystkich druków, formularzy, blankietów oraz
nalepek, niezbħdnych dŽƑwiadczenia ww. usųug, znajdujČsiħna stronie internetowej
www.poczta-polska.pl, a takǏe na kaǏdej poczcie.

ROZDZIABϭ

Masa i wymiary Ɖrzesyųek

;ĚŽƌħĐǌĞŶŝĞƉŽĚĂĚƌĞƐͿ

Paczka+/PACZKA24 i PACZKA48

Pocztex

Maksymalna masa*
Kurier Krajowy – 10 kg
Kurier 48 – 30 kg
Kurier Miejski, EksƉres 24 – 50 kg
Kurier BezƉoƑreĚni – 100 kg

30 kg

Minimalne wymiary
Dla wszystkich serwisów – strona adresowa
przesyųki͗ min. 10 cm x 16 cm.**

strona adresowĂƉƌǌĞƐǇųŬŝ͗
min. 10 cm x 16 cm. **

Maksymalne wymiary
Dla wszysƚŬŝĐŚƵƐųƵŐƉĂĐǌkowych
(a + b + c) <= 250 cm, przy a = maks. 150 cm***

Kurier Krajowy – 20 cm x 40 cm x 50 cm,
a dla rulonu 20 cm;Ƒƌ͘Ϳ x 150 cm;Ěų͘Ϳ

ǌƵƐųƵŐČĚŽĚĂƚŬŽǁČ
„PrzesǇųka niestĂŶĚĂrĚowa”
250 cm < (a + b + c) <= 300 cm***,
przy a = maks. 150 cm
ĂĚůĂƉƌǌĞƐǇųĞŬŽŬƐǌƚĂųĐŝĞĐǇůŝŶĚƌǇĐǌŶǇŵ
ϮϬĐŵ;ƑƌĞĚŶŝĐĂͿǆϭϱϬĐŵ;ĚųƵŐŽƑđͿ

Kurier Miejski, EksƉres 24, Kurier 48
(a + b + c) <= 250 cm, przy a = maks. 150 cm***

NiǏsza cena za Ɖaczkħ:
- w przypadku jej nadania za poƑrednictwem
Elektronicznego NadawcyǁƵƐųƵĚǌĞWĂĐǌŬĂн͕
- wybierajČc opcũħͣKĚbiór w Wunkcie”.

„Przesyųka niestanĚarĚowa” w serwisie
<ƵƌŝĞƌDŝĞũƐŬŝ͕ŬƐƉƌĞƐϮϰ, Kurier 48
250 cm < (a + b + c) <= 300 cm***,
przy a = maks. 150 cm*,
ĂĚůĂĂĚůĂƉƌǌĞƐǇųĞŬŽŬƐǌƚĂųĐŝĞ
cylindrycznym 20 cm;Ƒƌ͘Ϳ x 150 cm;Ěų͘Ϳ
Kurier BezƉoƑreĚni – (a + b + c) <= 300 cm,
przy a = maks. 200 cm***

Na przesyųki do 1 kg, które nadasz w usųudze Wocztex (z wyjČtkiem Kurier 48), w cenie usųugi otrzymasz
wymiarach 25 cm x 35 cm.
W usųudze paczkowej i serwisach
s
kurierskich dopuszczamy 5% tolerancji dla najwiħkszego
wymiaru (a), czyli dųugoƑĐŝTwojej przesyųki.
* opakowanie, zamkniħcie, zabezpieczenie oraz wszelkie druki, formularze i nalepki doųČczone do przesyųki wliczane sČdo masy przesyųki.
ŽƵƐųƵŐƉĂĐǌŬŽǁǇĐŚƉƌǌĞƐǇųŬŝŽŵĂƐŝĞϮϬͲϯϬŬŐƐČŶĂĚĂǁĂŶĞǁǁǇǌŶaczoŶǇĐŚƉůĂĐſǁŬĂĐŚƉŽĐǌƚŽǁǇĐŚǌŐŽĚŶŝĞǌͣtǇŬĂǌĞŵǁǇǌŶĂĐǌŽŶǇĐŚ
ƉůĂĐſǁĞŬƉƌǌǇũŵƵũČĐǇĐŚƉƌǌĞƐǇųŬŝŽŵĂƐŝĞƉƌǌĞŬƌĂĐǌĂũČĐĞũϮϬŬŐĚŽϯϬŬŐĚŽƐƚħƉŶǇĐŚŶĂƐƚƌŽŶŝĞǁǁǁ͘ƉŽĐǌƚĂͲƉŽůƐŬĂ͘Ɖů
** dotyczy takǏe rulonu
*** a - dųugoƑđ, b – szerokoƑđ, c – wysokoƑđ

Masa i wymiary przesyłek
"Odbiór w Punkcie"

Maksymalna masa wynosi 20 kg.
Dla przesyłek nadanych z opcją "Odbiór w Punkcie"
- do odbioru w placówkach pocztowych albo punktach partnerskich - 70 cm x 60 cm x 60 cm,
a dla przesyłek o kształcie cylindrycznym 20 cm (średnica) x 70 cm (długość),
- dla przesyłek nadanych do odbioru w automatach pocztowym - 60 cm x 47 cm x 37 cm.

Przesyłka niestandardowa z opcją „Odbiór w punkcie”
Przesyłka spełniająca przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) nieregularne kształty, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w opakowanie będące prostopadłościanem,
b) elementy wystające poza jej regularny obrys,
c) składające się z dwóch, lub więcej odrębnych części, połączonych
w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy),
d) kształt owalny, okrągły, cylindryczny (np. tuba, rulon, wałek z tkaniną),
z zastrzeżeniem, iż w tym przypadku maksymalne wymiary wynoszą 20 cm (średnica) x 70 cm (długość)
w przypadku przesyłki nadanej do placówki pocztowej lub punktu partnerskiego
oraz 20 cm (średnica) x 60 cm (długość) przypadku przesyłki nadanej do automatu
pocztowego, za wyjątkiem przesyłek, których opakowanie stanowi koperta w tym koperta z
wypełnieniem (tzw. koperta bąbelkowa), lub koperta foliowa (zwana inaczej foliopakiem) o
maksymalnych wymiarach 55 cm x 45 cm.

ROZDZIABϮ

Zapakuj bezpiecznie
przesyųkħspecjalnČ
PŽĐǌta PŽlsŬa uŵŽǏlŝǁŝa ƉƌǌĞsǇųanŝĞƉaĐǌĞŬ
ǌ ǁƌaǏlŝǁČǌaǁaƌtŽƑĐŝČ, taŬČũaŬƉųǇnǇ, ŐaǌǇ, ƌǌĞĐǌǇ
ŬƌuĐŚĞŝ dĞůŝŬatnĞ, a taŬǏĞƌŽƑůŝnǇŝ ǏǇǁĞƉƚĂŬŝ.
TĞŐŽtǇƉu ƉƌǌĞsǇųŬŝǁǇŵaŐaũČsƉĞĐũalnĞŐŽǌaďĞǌƉŝĞĐǌĞnŝĂŝ ƵǁaǏnĞŐŽtƌaŬtŽǁanŝĂǁ ĐǌasŝĞtƌansƉŽƌtu.

Bezpieczne przesyųanie pųynów i Őazów
PųǇnǇŝ ŐaǌǇǁǇsǇųaũǁ
ǁǇĐŚluďďlasǌanǇĐŚ, ŬtſƌĞǁųſǏdŽŵŽĐnĞŐŽƉƵdĞųŬa luďsŬƌǌǇnŬŝǁǇƉĞųnŝŽnĞũŵatĞƌŝaųĞŵǁĐŚųaŶŝaũČĐǇŵǁŝlŐŽđluďtųusǌĐǌ. MatĞƌŝaųtĞn unŝĞƌuĐŚŽŵŝƉŽũĞŵnŝŬ, a ǁ ƌaǌŝĞusǌŬŽdǌĞnŝa, unŝĞŵŽǏlŝǁŝǁǇĐŝĞŬƉųǇnu
na ǌĞǁnČtƌǌƉƌǌĞsǇųŬŝ.

Bezpieczne przesyųanie rzeczy ze szkųĂ
i innych kruchych materiaųów
DĞůŝŬatnĞƉƌǌĞdŵŝŽtǇǁǇsǇųaũǁ tǁaƌdǇĐŚƉƵdĞųŬaĐŚluďŬŽsǌĂĐŚ, ǁǇƉĞųnŝŽnǇĐŚŵatĞƌŝaųĞŵaŵŽƌtǇǌuũČĐǇŵǁstƌǌČsǇŝ ŽdƉŽƌnǇŵna ƑĐŝsŬanŝĞ
(nƉ. ƉŝĂŶŬŽǁĞĐŚŝƉsǇ). MatĞƌŝaųu ƉŽǁŝŶnŽďǇđtǇlĞ, ďǇunŝĞŵŽǏlŝǁŝaųƉƌǌĞsuǁanŝĞsŝħƉƌǌĞdŵŝŽtu.

Bezpieczne przesyųanie Ǐywych ptaków
i owadów (w szczeŐólnoƑci pszczóųŝ pisklČt
ptactwa domoweŐo)
ǇǁĞŽǁĂdǇŝ ƉtaŬŝnadasǌǁ ũĞdnǇŵǌ sĞƌǁŝsſǁŬuƌŝĞƌsŬŝĐŚ͗
KuƌŝĞƌBĞǌƉŽƑƌĞdnŝ, KuƌŝĞƌMŝĞũsŬŝluďEŬsƉƌĞs Ϯ4 (ďĞǌŵŽǏlŝǁŽƑĐŝŽdďŝŽƌu
ǁ ƉunŬĐŝĞ, nadanŝa na sŬƌǇtŬŝŝ ƉƌǌĞŐƌſdŬŝƉŽĐǌtŽǁĞͿ.

ywe stworzenia powinny
byđtransportowane jak najkrócej
i najbezpieczniej, dlateŐo͗
• NadaũƉƌǌĞsǇųŬħƉƌǌĞd ŐŽdǌŝŶČϭ5͗00,
• :ĞƑlŝnadaũĞsǌǁ ƉŝČtĞŬʹǁǇďŝĞƌǌ
ͣDŽƌħĐǌĞnŝĞǁ sŽďŽtħ͟.
• NŝĞŵŽǏĞsǌǁǇŬŽƌǌǇstađuƐųƵŐdŽdatŬŽǁǇĐŚ
ͣDŽƌħĐǌĞnŝĞna ǁsŬaǌanČŐŽdǌŝnħ͟,
ͣDŽƌħĐǌĞnŝĞƉŽŐŽdǌŝnŝĞϭ7͗00͟
ŝ ͣDŽƌħĐǌĞnŝĞǁĞǁsŬaǌanǇŵdnŝu͟.
• NŝĞŵŽǏĞsǌǁǇsųađǏǇǁĞũǌaǁaƌtŽƑĐŝǁ dnŝu
ƉŽƉƌǌĞdǌaũČĐǇŵdǌŝĞŷustaǁŽǁŽǁŽlnǇ
ŽĚƉƌaĐǇ.

PrzyŐotuj bezpieczne opakowanie,
które Őwarantuje utrzymanie funkcji Ǐyciowych!
• UƉĞǁnŝũsŝħ, ǏĞŽƉaŬŽǁanŝĞũĞsƚŽdƉŽǁŝĞdnŝŽtƌǁaųĞŝ unŝĞŵŽǏlŝǁŝa ǁǇsunŝħĐŝĞsŝħ
ǌaǁaƌtŽƑĐŝ, a taŬǏĞǌaƉĞǁnŝa ǁųaƑĐŝǁĞ
ǁaƌunŬŝnŝĞtǇlŬŽna Đǌas tƌansƉŽƌtu
dŽadƌĞsata (ǁ ũĞdnǇŵŬŝĞƌunŬu),
alĞtĞǏna Đǌas ĞǁĞntualnĞŐŽǌǁƌŽtu.
• UǏǇǁaũǁǇųČĐǌnŝĞŽƉaŬŽǁaŷuŵŽǏlŝǁŝaũČĐǇĐŚdŽstħƉƉŽǁŝĞtƌǌĂŝ ǁ ŵaŬsǇŵalnǇŵ
stŽƉnŝu ŽĐŚƌaŶŝaũČĐǇĐŚǌaǁaƌtŽƑđƉƌǌĞsǇųŬŝ
– sǌtǇǁnĞƉƵdĞųŬŽ, sŬƌǌǇnŬa luďŬŽsǌ,
ŬtſƌĞǌaƉĞǁnŝČŽdƉŽǁŝĞdnŝČƉƌǌĞstƌǌĞŷ.
• WǇƌaǍnŝĞŽǌnaĐǌŽƉaŬŽǁanŝĞnalĞƉŬČ
,,YWE ZWIERZ%’͛ǁ ŬŽlŽƌǌĞĐǌĞƌǁŽnǇŵ.
• WǇƌaǍnŝĞŽǌnaĐǌŐſƌħŽƉaŬŽǁanŝa,
a sƉſĚŬŽnŝĞĐǌnŝĞǁǇųſǏŵatĞƌŝaųĞŵ
ĐŚųŽnČĐǇŵǁŝlŐŽđ͘

PrzesyųajČc Ǐywe stworzenia podleŐasz przepisom o ochronie zwierzČt.
UWAGA!
<ĂǏĚǇƌŽĚǌĂũǌĂǁĂƌƚŽƑĐŝͲǏǇǁĞƌŽƑůŝŶǇ͕ǏǇǁĞƉƚĂŬŝĂůďŽŽǁĂĚǇŵƵƐǌČďǇđ
ƉƌǌĞƐǇųĂŶĞǁŽĚĚǌŝĞůŶǇĐŚƉƌǌĞƐǇųŬĂĐŚ͘

ROZDZIABϯ

CzeŐo nie moǏesz przesyųađ?
Rzeczy niebezpieczne͕ǁ sǌĐǌĞŐſlŶŽƑĐŝ͗ŵatĞƌŝaųǇ
ųatǁŽƉalnĞ, ǁǇďuĐŚŽǁĞ, ƌadŝŽaŬtǇǁnĞ,
suďstanĐũĞǏƌČĐĞ, ĐuĐŚŶČĐĞ, ďƌŽŷluďaŵunŝĐũa,
ďƌŽŷƉŽǌďaǁŝŽna ĐĞĐŚuǏǇtŬŽǁǇĐŚ, ŝŶnĞ
ƉƌǌĞdŵŝŽtǇŽ ǁǇŐlČdǌŝĞďƌŽnŝ,ĂŬƵŵƵůĂƚŽƌǇ͘
RǌĞĐǌǇ(luďŝĐŚŽƉaŬŽǁanŝĞͿǌ ǁŝĚŽĐǌnǇŵŝnaƉŝsaŵŝluďƌǇsunŬaŵŝ, ŬtſƌĞsČnŝĞǌŐŽdnĞǌ ƉƌaǁĞŵ,
Narkotyki, ƑƌŽdŬŝŽduƌǌaũČĐĞŝ suďstanĐũĞƉsǇĐŚŽtƌŽƉŽǁĞ,

Zwųoki, sǌĐǌČtŬŝ, ƉƌŽĐŚǇludǌŬŝĞŝ ǌǁŝĞƌǌħĐĞ,
ywe zwierzħta͕ǌ ǁǇųČĐǌĞnŝĞŵŽǁĂdſǁŝ ǏǇǁǇĐŚ
ƉtaŬſǁ,
Inne rzeczy zakazane prawem͕ĐŚŽđnŝĞŽŬƌĞƑlŽnĞ
ǁ
PieniČdze͕Ƒƌodki pųatnicze, papiery wartoƑciowe, kosztownoƑci, dokumenty toǏsamoƑci nŝĞ
ŵŽŐČstanŽǁŝđǌaǁaƌtŽƑĐŝƉƌǌĞsǇųŬŝnadanĞũ
ǁ sĞƌǁŝsŝĞKuƌŝĞƌKƌaũŽǁǇ.

ROZDZIABϰ

Jak dobrađopakowanie?
Przede wszystkim dostosuj opakowanie
do formy, masy i wielkoƑci wysyųanych
przedmiotów.
TŽƉŽǌǁŽlŝnaŵdŽƌħĐǌǇđƉƌǌĞsǇųŬŝǁ ŐǁaƌantŽǁanǇĐŚtĞƌŵŝnaĐŚŝ ǁ nŝĞnaƌusǌŽnǇŵstanŝĞ.

JeƑli ksztaųt przesyųki lub jej opakowanie
uniemoǏliwiajČumieszczenie naklejki
adresowej, ŵŽǏĞsǌǌastŽsŽǁađtaďlŝĐǌŬħ
luďƉƌǌǇǁŝĞsǌŬħ(ŬŽnŝĞĐǌnŝĞǁǇŬŽnanČ
ǌ tƌǁaųĞŐŽ, sǌtǇǁnĞŐŽŵatĞƌŝaųu)
ŝ ƉƌǌǇŵŽĐŽǁađũČdŽƉƌǌĞsǇųŬŝ.

MoǏesz wykorzystĂđŽpakowanie
kartonowe z oferty Poczty Polskiej,
dŽstħƉnĞǁ ƌſǏnǇĐŚƌŽǌŵŝĂƌaĐŚna ŬaǏdĞũ
ƉŽĐǌĐŝĞ. BatǁŽũĞdŽƉasuũĞsǌdŽƉƌǌĞdŵŝŽtſǁƌſǏnĞũǁŝĞlŬŽƑĐŝŝ ŵasǇ.

Opakowanie uprzednio wykorzystane
do nadania przesyųki moǏesz wykorzystĂđ
ponownie, ũĞdnaŬǁǇųČĐǌnŝĞdŽƉƌǌĞsǇųĞŬ
ďĞǌǌadĞŬlaƌŽǁanĞũǁaƌtŽƑĐŝ
ŝ ƉŽĚǁaƌunŬŝĞŵǌaŬƌǇĐŝa ǁƐǌĞlŬŝĐŚ
ǌnaŬſǁŽƉŝsuũČĐǇĐŚƉŽƉƌǌĞdnŝČƉƌǌĞsǇųŬħ.

PrzesyųkħmoǏesz wysųĂđbez opakowania
lub czħƑciowo opakowanČ (ǌ ǁǇũČtŬŝĞŵ
ƉƌǌĞsǇųĞŬǌ ǌadĞŬlaƌŽǁanČƉƌǌĞǌnadaǁĐħ
ǁaƌtŽƑĐŝČ). PŽĚǁaƌunŬŝĞŵ, ǏĞnŝĞũĞst naƌaǏŽna na usǌŬŽdǌĞnŝĞluďǌaŐŝnŝħĐŝĞĐǌħƑĐŝ
sŬųadŽǁǇĐŚ, anŝnŝĞusǌŬŽdǌŝŝnnǇĐŚƉƌǌĞsǇųĞŬ. NalĞƉŬħadƌĞsŽǁČŵŽǏĞsǌuŵŝĞƑĐŝđ
ďĞǌƉŽƑƌĞdnŝŽna ƉƌǌĞsǇųanĞũƌǌĞĐǌǇ.
JeƑli chcesz ƑledzŝđƐwojČƉrzesyųkħ,
ǌaƉĞǁnŝũnaŵŵŽǏlŝǁŽƑđsŬanŽǁanŝa
ũĞũ ŬŽdu na ŬaǏdǇŵĞtaƉŝĞtƌansƉŽƌtu.
BaƌdǌŽǁaǏnĞ, ďǇŬŽĚnŝĞďǇųǌĂųaŵanǇ
anŝ ǌaŐŝħtǇ.

JeƑli deklarujesz wartoƑđ
przesyųki wyǏszČniǏϭ00 zų͗
• WǇďŝĞƌǌnŝĞƉƌǌĞǌƌŽĐǌǇstĞŽƉaŬŽǁanŝĞ,
ŬtſƌĞunŝĞŵŽǏlŝǁŝa dŽstħƉdŽǌaǁaƌtŽƑĐŝ
ďĞǌ ƉŽǌŽstaǁŝĞnŝa Ƒladſǁ. PŽǁŝŶnŽŽnŽ
uŵŽǏlŝǁŝđuŵŝĞsǌĐǌĞnŝĞdŽdatŬŽǁǇĐŚǌaďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ(nƉ. ĞtǇŬŝĞtǇluďtaƑŵǇsaŵŽƉƌǌǇlĞƉnĞũǌ lŽŐŽnadaǁĐǇluďPŽĐǌtǇPŽlsŬŝĞũ),
• PŽdaũdĞŬlaƌŽǁanČǁaƌtŽƑđna nalĞƉĐĞ
adƌĞsŽǁĞũ(dŽdatŬŽǁŽŵŽǏĞsǌƉŽdađǁaƌtŽƑđ
na ŽƉaŬŽǁanŝu)͗
– na naŬůĞũĐĞadƌĞsŽǁĞũǁ ƉŽlu
ͣWaƌtŽƑđ͟ʹ tǇlŬŽĐǇfƌaŵŝ,
– na ŽƉaŬŽǁanŝu ƉƌǌĞsǇųŬŝʹĐǇfƌaŵŝ
ŝ sųŽǁnŝĞ,
• NaŬůĞũluďnaƉŝsǌŬŽlŽƌĞŵĐǌĞƌǁŽnǇŵlŝtĞƌħ
ͣW͟na ŽƉaŬŽǁanŝu,


Na opakowaniach moǏesz
umieszcǌĂđwųasne elementy͗

naƉŝsǇ ŝ ƌǇsunŬŝŝnfŽƌŵaĐǇũnĞ ŝ ƌĞŬlaŵŽǁĞ (nƉ. lŽŐŽ

• nŝĞŵŽŐČutƌudnŝađŽdĐǌǇtanŝa adƌĞsu anŝ
uŵŝĞsǌĐǌĞnŝa nalĞƉĞŬ, naƉŝsſǁluďƉŝĞĐǌħĐŝ
ƉŽĐǌtŽǁǇĐŚ,
• nŝĞŵŽŐČƉƌǌǇƉŽŵŝnađǌnaĐǌŬſǁƉŽĐǌtŽǁǇĐŚ
ŝ ŝŶnǇĐŚǌnaŬſǁstŽsŽǁanǇĐŚƉƌǌĞǌPŽĐǌtħ
PŽlsŬČluďƉŽǌŽstaųǇĐŚŽƉĞƌatŽƌſǁ,

Zadbaj o wųĂƑciwe opakowanie
i wyraǍne oznakowanie przesyųki.
W ten sposób zyskasz pewnoƑđ,
i w niezmienionym stanie do osoby,
która na niČczeka.

• nŝĞsČŬŽƌĞsƉŽndĞnĐũČƉŝsĞŵŶČ, a ǁ sǌĐǌĞŐſlŶŽƑĐŝnŝĞŝnfŽƌŵuũČ, ũaŬƉŽstħƉŽǁađǌ ƉƌǌĞsǇųŬČƉƌǌǇũĞũƉƌǌĞŵŝĞsǌĐǌanŝƵŝ dŽƌħĐǌanŝu,
(ǁǇũČtĞŬstanŽǁŝČŝnfŽƌŵaĐũĞǌǁŝČǌanĞǌĞǌlĞĐŽnǇŵŝuƐųuŐaŵŝdŽdatŬŽǁǇŵŝ, nƉ.͗ͣOstƌŽǏnŝĞ͟, ͣPŽtǁŝĞƌdǌĞnŝĞŽdďŝŽƌu͟, ͣSƉƌaǁdǌĞnŝĞ
ǌaǁaƌtŽƑĐŝ͟),
• nŝĞsČǌaďƌŽnŝŽnĞƉƌaǁĞŵ.

ROZDZIABϱ

Wykorzystaj uƐųuŐi dodatkowe!
Ubezpieczenie przesyųki
ǌnŝsǌĐǌĞnŝĞŵluďusǌŬŽdǌĞnŝĞŵŽĚŵŽŵĞntu
nadanŝa ƉƌǌĞsǇųŬŝdŽũĞũdŽƌħĐǌĞnŝa – ƌſǁnŝĞǏ
ǁtƌaŬĐŝĞǌǁƌŽtu dŽnadaǁĐǇ, ŐdǇadƌĞsat nŝĞ
ŽdĞďƌaųƉƌǌĞsǇųŬŝ.
W uƐųudze Paczka+
DŽǌůŝǁŽƑđǁǇŬƵƉŝĞŶŝĂƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂŶĂǁĞƚ
ĚŽŬǁŽƚǇϱϬϬϬϬǌų͘
W uƐųudze Pocztex
W ĐĞnŝĞuƐųuŐŝǌaǁaƌtĞũĞst uďĞǌƉŝĞĐǌĞnŝĞƉƌǌĞsǇųŬŝǁũĞdnǇŵǌƉŽnŝǏsǌǇĐŚǁaƌŝĂntſǁ͗
• dŽ ϭ 000 ǌų – dla ǁsǌǇstŬŝĐŚ nadaũČĐǇĐŚ
ƉƌǌĞsǇųŬŝǁsĞƌǁŝsaĐŚKuƌŝĞƌMŝĞũsŬŝ,
KuƌŝĞƌKƌaũŽǁǇ, KuƌŝĞƌBĞǌƉŽƑƌĞdnŝluďEŬsƉƌĞs Ϯ4 Žƌaǌdla nasǌǇĐŚŬlŝĞntſǁǌǌaǁaƌtČƉŝsĞŵŶČuŵŽǁČ, nadaũČĐǇĐŚƉƌǌĞsǇųŬŝ
ǁsĞƌǁŝsŝĞKuƌŝĞƌ48,
• dŽ 5 000 ǌų – dla nasǌǇĐŚ ŬlŝĞntſǁ ǌ ǌaǁaƌtČƉŝsĞŵŶČuŵŽǁČ, nadaũČĐǇĐŚƉƌǌĞsǇųŬŝ
ǁdŽǁŽlnǇŵǌsĞƌǁŝsſǁ͗KuƌŝĞƌMŝĞũsŬŝ,
KuƌŝĞƌKƌaũŽǁǇ, KuƌŝĞƌBĞǌƉŽƑƌĞdnŝluď
EŬsƉƌĞs Ϯ4.
Suŵħubezpieczenia okreƑlasz osobiƑcie,
uwzŐlħdniajČc wartoƑđƉrzesyųki.

JeǏeli chcesz skorzystĂđǌubezpieczenia,
koniecznie zapoznaj sŝħǌOWU – ǌnaũdǌŝĞsǌtaŵ
ǁƐǌǇstŬŝĞnŝĞǌďħdnĞŝnfŽƌŵaĐũĞ.
Twoja przesyųka jest objħta ubezpieczeniem od razu
po opųaceniu przesyųki i skųadki ubezpieczenia.
JĞǏĞlŝsŬųadŬħǌa uďĞǌƉŝĞĐǌĞnŝĞƉŽŬƌǇǁa
ǌa CŝĞďŝĞPŽĐǌta PŽlsŬa – ǁnŽsŝsǌtǇlŬŽŽƉųatħ
ǌa uƐųuŐħ. JĞǏĞlŝǌa uƐųuŐħƉųaĐŝŽdďŝŽƌĐa, ŵŽǏĞsǌsŬŽƌǌǇstađǁǇųČĐǌnŝĞǌuďĞǌƉŝĞĐǌĞnŝa
ǌaǁaƌtĞŐŽǁĐĞnŝĞuƐųuŐŝ.

Sprawdzenie
zawartoƑci

a) wymiary wynosǌČĐĞ 250 cm<(a+b+c)*<=300
cm, przy czǇŵĚų͘ŵĂks. = 150 cm,

To prosty sposób, by zwiħkszyđzaufanie
klientów do Twojego sklepu. Gdy mogČ
otworzyđprzesyųkħŝporównađǌzamówieniem,
wiedzČ, Ǐe sČtraktowani fair.
W serwisie Kurier 48 usųuga dostħpna
przy wybraniu opcji „pobranie”.

b) wymiary wynosǌČĐĞ;ĂнďнĐͿΎфсϮϱϬĐŵ͕
przy czǇŵĚų͘ŵĂks. = 150 cm, dla przesǇųŬŝ
ƉŽƐŝĂĚĂũČĐĞũ͗
- nieregularne ksztĂųƚy, (w tym przesǇųka, która
nie jest zapakowana w opakowĂŶŝĞďħĚČĐĞ
prostŽƉĂĚųŽƑĐŝĂŶĞŵͿ͕ůƵď
ͲǁǇƐƚĂũČĐĞĞůĞŵĞŶƚǇ͕ůƵďƐŬųĂĚĂũČĐĞũƐŝħǌĚǁſĐŚ
ůƵďǁŝħĐĞũŽĚƌħďŶǇĐŚĐǌħƑĐŝ͕ƉŽųČĐǌŽŶǇĐŚǁũĞĚŶČ
ŶŝĞƌĞŐƵƌĂůŶČ ĐĂųŽƑđ ;ŶƉ͘ ǌĂ ƉŽŵŽĐČ ĨŽůŝ ƐƚƌĞĐŚ͕
ƚĂƑŵǇͿ͖

OstroǏnie
– do przesyųek kruchych i delikatnych.
Zapewnia traktowanie Twojej przesyųki
ze szczególnČostroǏnoƑciČ.
Jest obowiČzkowe przy przesyųaniu przedmiotów ųatwo tųukČcych siħ, pųynów, gazów, szkųa,
rzeczy ųamliwych i kruchych, rzeczy o krótkim
okresie trwaųoƑci, Ǐywych roƑlin, owadów
i Ǐywych ptaków (w szczególnoƑci pszczóų
i pisklČt ptactwa domowego).
ͻEĂŽƉĂŬŽǁĂŶŝƵƉƌǌĞƐǇųŬŝ umieƑđnalepkħ
„OstroǏnie” lub napisz „OSTRONIE”
czerwonym kolorem,
ͻDŽǏĞƐǌƵŵŝĞƑĐŝđ dodatkowe nalepki lub
napisy w kolorze czerwonym np.:
,,SZKBO”, „GÓRA/DÓB”, „NIE PRZEWRACA”.

c) ksztĂųƚ owalny, ŽŬƌČŐųy, cylindryczny (np. tuba,
rulon, wĂųĞŬ z tkĂŶŝŶČͿ z wyjČtkiem jednej opony
zapakowanej zgodnie z przewodnikiem pakowania opon, lub
d) zawierĂũČca dwie opony zapakowane zgodnie z
przewodnikiem pakowania opon.
KƉĐũĂƚĂŶŝĞĚŽƚǇĐǌǇƉƌǌĞƐǇųĞŬ͕ŬƚſƌǇĐŚŽƉĂŬŽǁĂŶŝĞ ƐƚĂŶŽǁŝ ŬŽƉĞƌƚĂ ǁ ƚǇŵ ŬŽƉĞƌƚĂ ǌ ǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĞŵ ;ƚǌǁ͘ ŬŽƉĞƌƚĂ ďČďĞůŬŽǁĂͿ͕ ŬŽƉĞƌƚĂ ĨŽůŝŽǁĂ
(zwana inaczej foliopakiem) o maksymalnych
wymiarach 55 cm x 45 cm.
* „a” oznaczĂĚųƵgŽƑđ͕ͣď͟ʹszerokŽƑđ͕ͣĐ͟ʹwysokŽƑđ͘
Dopuszczamy 5% tolerancji dlaŶĂũǁŝħkszego wymiaru (a),
czyli ĚųƵgŽƑĐŝTwojej przesǇųŬŝ͘

Przesyųka niestandardowa – dla przedmiotów
o nieregularnych ksztaųtach lub przekraczajČcych standardowe wymiary.

Zadeklarowanie wartoƑci
powyǏej 100 zų

Opcja dostħƉŶĂw usųugach paczkowych: PACZKA+
PACZKA24 i PACZKA 48 oraz usųudze kurierskiej
Pocztex w serwisach Kurier Miejski, Ekspres 24
i Kurier 48 dla przesyųki o wskazanych parametrach:

Podaj rzeczywistČwartoƑđwysyųanych przedmiotów, poniewaǏma to wpųyw na wysokoƑđ
przysųugujČcego Ci odszkodowania np. w sytuacji utraty, zaginiħĐia lub zniszczenia przesyųki.
Peųny katalog opcji dodatkowych dostħƉnych
dla usųug paczkowychŝƵƐųƵŐŝkurierskiej Pocztex
znajdziesz na www.poczta-polska.pl.

ROZDZIABϲ

WaǏne informacje
• W ƉƌǌǇƉĂdŬu uǌasadnŝŽnĞŐŽƉŽdĞũƌǌĞnŝa,
ǏĞ TǁŽũa ƉƌǌĞsǇųŬa ŵŽǏĞusǌŬŽdǌŝđŝŶnĞƉƌǌĞsǇųŬŝluď ŵŝĞnŝĞ, ŵŽǏĞŵǇƉŽƉƌŽsŝđCŝħŽ ũĞũ
ŽtǁaƌĐŝĞ.

• MŽǏĞŵǇŽdŵſǁŝđƉƌǌǇũħĐŝa ƉƌǌĞsǇųŬŝ,
ũĞƑlŝnŝĞsƉĞųnŝa ǁaƌunŬſǁƌĞŐulaŵŝnŽǁǇĐŚ
luďũĞǏĞlŝũĞũƉƌǌǇũħĐŝĞŝ ƉƌǌĞǁſǌsČǌaďƌŽnŝŽnĞ
na ƉŽdstaǁŝĞŽdƌħďnǇĐŚƉƌǌĞƉŝsſǁ.

• W ƉƌǌǇƉĂdŬu uǌasadnŝŽnĞŐŽƉŽdĞũƌǌĞnŝa,
ǏĞ ƉƌǌĞsǇųŬa tŽƉƌǌĞdŵŝŽt ƉƌǌĞstħƉstǁa
luďũĞũǌaǁaƌtŽƑđǌaŐƌaǏa ludǌŝŽŵluďƑƌŽdŽǁŝsŬu, ƉŽǁŝadŽŵŝŵǇǁųaƑĐŝǁĞƐųuǏďǇ
ŽƌaǌǌatƌǌǇŵaŵǇŝ ǌaďĞǌƉŝĞĐǌǇŵǇƉƌǌĞsǇųŬħ
dŽŽŐůħdǌŝn.

• PƌǌǇũħĐŝĞƉƌǌĞsǇųŬŝnŝĞstanŽǁŝƉŽtǁŝĞƌdǌĞnŝa
ǌĞstƌŽnǇPŽĐǌtǇPŽlsŬŝĞũ, ǏĞũĞũǌaďĞǌƉŝĞĐǌĞnŝĞ,
ǌaǁaƌtŽƑđ͕ŽƉaŬŽǁanŝĞ, ŽǌnaĐǌĞnŝĞ
luď ŝŶnĞƉaƌaŵĞtƌǇsČǌŐŽdnĞǌ uŵŽǁČ
luď ƌĞŐulaŵŝnĞŵ.

• W uǌasadnŝŽnǇĐŚƉƌǌǇƉĂdŬaĐŚŵŽǏĞŵǇCŝħ
ƉŽƉƌŽsŝđŽ ŽtǁaƌĐŝĞƉƌǌĞsǇųŬŝ, ďǇsƉƌaǁdǌŝđ͕
ĐǌǇũĞũǌaǁaƌtŽƑđŽdƉŽǁŝada ǁaƌunŬŽŵƌĞŐulaŵŝnƵŝ ƉŽǁƐǌĞĐŚnŝĞŽďŽǁŝČǌuũČĐǇŵƉƌǌĞƉŝsŽŵ.

www.poczta-polska.pl

