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Obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.  

 

 

Zasady korzystania z oferty promocyjnej niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+ w 

obrocie krajowym dla klientów bez zawartej pisemnej umowy pod nazwą handlową 

„Nadaj paczkę – odbierz opakowanie” 

 

 § 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem oferty promocyjnej dla niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+ (zwanej dalej 

„Promocją”) jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 

(zwana dalej: „Organizatorem”). 

2. Promocja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na warunkach określonych w Zasadach 

korzystania z oferty promocyjnej dla niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+.  

3. Promocja organizowana jest we wszystkich własnych placówkach pocztowych Organizatora 

świadczących niepowszechną usługę pocztową Paczka+. 

 

§ 2 

Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku lub wyczerpania 

zapasów dedykowanych opakowań.  

2. Organizator zastrzega możliwość, bez podania przyczyny: 

1) zakończenia Promocji w dowolnym czasie jej trwania, o czym klienci zostaną poinformowani na 

stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. 

2) zmiany warunków realizacji Promocji.  

 

§ 3 

Uczestnictwo w Promocji 

W Promocji może wziąć udział każdy kto w okresie trwania Promocji nada przesyłkę Paczka+ w 

placówce pocztowej, o której mowa w § 1 ust. 3.  

 

§ 4 

Warunki korzystania z Promocji 

1. Klient, który w okresie trwania Promocji nada przesyłkę w ramach niepowszechnej usługi 

pocztowej Paczka+, otrzyma jedno z opakowań określonych w wykazie zawartym w ust. 2. 

 

 

2. Wykaz opakowań udostępnionych w Promocji: 
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Rodzaj opakowania/nazwa Wymiary [cm] 

G1 21 x 15 x 3 

Full Pack 1 32,5 x 25 x 25 

Full Pack 2 50 x 32,5 x 22 

3. Do każdej nadanej przesyłki w ramach usługi, o której mowa w ust. 1, przysługuje jedno dowolne 

opakowanie z dostępnych w placówce pocztowej, zgodnie z wykazem wskazanym w ust. 2. 

4. Opakowanie zostaje wydane Klientowi z chwilą nadania przesyłki Paczka+. 

5. Klient nie ma obowiązku wykorzystania wydanego opakowania do nadania przesyłki. 

6. Za otrzymane opakowanie Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. 

7. Klientowi nie przysługują roszczenia w przypadku braku opakowań w placówce pocztowej. 

8. Usługa Paczka+ świadczona jest na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia 

niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+ w obrocie krajowym dla klientów bez zawartej pisemnej 

umowy. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Klientowi nie przysługuje obniżka opłaty za usługę Paczka+ w przypadku skorzystania lub nie 

skorzystania z opakowań udostępnionych w ramach Promocji. 

2. Zasady korzystania z promocji dostępne są na stronie http://www.poczta-polska.pl/ oraz we 

wszystkich placówkach Organizatora w trakcie trwania Promocji.  

 

 

 

 

 


