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www.twoikurierzy.pl

Oferta serwisu usług krajowych
Przewoźnik DHL

Waga przesyłki

Cena

Koperta

11,50 PLN

Paczka do 5 kg

12,50 PLN

Paczka do 10 kg

12,50 PLN

Paczka do 20 kg

12,50 PLN

Paczka do 31,5 kg

12,50 PLN

BPS Express 9 AM

BPS Expres 12 AM

Koperta firmowa BPS

22,00 PLN

Koperta firmowa BPS

Paczka do 5 kg

24,10 PLN

Paczka do 5 kg

17,80 PLN
18,90 PLN

Paczka do 10 kg

26,20 PLN

Paczka do 10 kg

19,90 PLN

Paczka do 20 kg

28,30 PLN

Paczka do 20 kg

21,00 PLN

Paczka do 31,5 kg

30,40 PLN

Paczka do 31,5 kg

23,10 PLN

Maksymalna długość elementu wynosi 200 cm.
Suma boków (długość + szerokość + wysokość) nie może przekroczyć 300 cm.
Dopuszczalna waga rzeczywista przesyłki to 31,5 kg.

Jako element niestandardowy zdefiniowane zostały:

Elementy, których wymiary są większe niż 1,2 x 0,6 x 0,6m;

Elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym;

O nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; Umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym
kształcie;

O lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. z gumy);

Zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;

Oznakowane naklejkami „Góra” oraz „Uwaga! NST”;

Których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub
uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych;

Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności złożonego zlecenia oraz doliczenia opłaty za przesyłkę
niestandardową na każdym etapie jego realizacji.
Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy doliczyć opłatę paliwową, zgodną z aktualną stawką.
Ceny nie zawierają podatku VAT.
Wszystkie usługi podlegają "Regulaminowi Serwisu TK" oraz „Warunkom Przewozu Krajowego DHL”. Cennik usług podstawowych obowiązuje od 1 listopada
2018.
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Opłaty dodatkowe:
Opłata za element niestandardowy (NST):
 przesyłki do 31,5 kg w serwisie krajowym standard
 przesyłki do 31,5 kg w serwisie terminowym
Opłata za paczki o wadze przestrzennej:
 powyżej 31,5 kg do 50 kg
 powyżej 50 kg
 powyżej 110 kg
Doręczenie w godzinach 17:00 – 22:00
Nadanie przesyłki w sobotę
Nadanie przesyłki w sobotę dla usług terminowych
Doręczenie w sobotę
Ubezpieczenie:
 do kwoty do 10 000 PLN
 do kwoty do 50 000 PLN
 do kwoty do 100 000 PLN
Pobranie i zwrot należności
Zwrot dokumentów
Kontakt telefoniczny z odbiorcą przed doręczeniem
Powiadomienie odbiorcy o nieudanej próbie doręczenia /sms/
Powiadomienie odbiorcy o przesyłce za pobraniem /sms/
Potwierdzenie doręczenia w formie kopii Listu Przewozowego:
 zamówionej przy nadaniu
 zamówionej po nadaniu
Potwierdzenie doręczenia w formie ustnej
 telefonicznie, Fax, SMS
Zwrot do nadawcy
Przeadresowanie przesyłki
Przeadresowanie w obrębie terminala
Weryfikacja wymiarów, wagi, elementu NST
List wypisany ręcznie
Faktura / duplikat faktury w formie papierowej
Telefoniczne zlecenie odbioru przesyłki
Pusty podjazd / przesyłka niegotowa
Anulowanie zlecenia
Zwrot środków za pośrednictwem PayU
Foliowe materiały eksploatacyjne (Foliopak, przylga na lp.)

29,00 PLN
29,00 PLN
2,00 PLN
9,00 PLN
59,00 PLN
15,00 PLN
19,50 PLN
+ 50% opłaty podstawowej
15,00 PLN
2,50 PLN
3,50 PLN
0,2% zadeklarowanej wartości
3,00 PLN +0,5% wartości transakcji
8,00 PLN
5,00 PLN
3,50 PLN
3,50 PLN
12,00 PLN
18,00 PLN
Bezpłatnie
6,00 PLN
+ 100% opłaty podstawowej
+ 100% opłaty podstawowej
10,00 PLN
15,00 PLN
3,50 PLN
5,00 PLN
3,00 PLN
5,00 PLN
10,00 PLN
3% wartości transakcji
0,50 PLN

Terminy doręczeń
Standardowy czas doręczenia przesyłek wynosi jeden dzień roboczy od momentu nadania.
Doręczenie do 9:00, 12:00 oraz w sobotę zgodnie z tabelą kodów pocztowych. Lista kodów dostępna w BOK.
Usług terminowych nie można łączyć z doręczeniem na sobotę.

Odbiór i doręczenie:
Przesyłki paczkowe o wadze do 31,5 kg odbierane i doręczane są w systemie „drzwi - drzwi”.
Pobranie i zwrot należności:
Maksymalna kwota pobrania wynosi 11.000,00 PLN; w przypadku kwoty przekraczającej 6.500,00 PLN odbiorca zobowiązany jest do
osobistego odbioru przesyłki w przedstawicielstwie firmy.
Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 10 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego od doręczenia przesyłki.
Każda przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu, obowiązkowemu ubezpieczeniu.

