
                   Twoi Kurierzy 

58 341 41 41 

                            www.twoikurierzy.pl 

              

         Oferta serwisu      

           Przesyłek dłużycowych FEDEX 

 

                 

                                   

Waga przesyłki do 32 kg Cena 

Paczka do 250 cm 82,50 PLN 

Paczka do 300 cm 104,50 PLN 

 

Przesyłka dłużycowa w serwisie FedEx to element o długości do 300 cm, przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie 

przekracza 80 cm, oraz o wadze rzeczywistej do 32 kg. 

Waga gabarytowa przesyłki dłużycowej nie może przekroczyć 70 kg, obliczana jest według poniższego wzoru 

długość (cm)  * wysokość (cm) * szerokość (cm) 
           6000 

  

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za usługę ustalana jest z 

uwzględnieniem wagi gabarytowej. 

 

Przesyłkami niestandardowymi oznaczane są m.in. elementy: 

• Zawierające płyny lub inną luźną zawartość mogącą ulec rozdarciu; 

• O kształcie cylindrycznym lub owalnym; 

• Z ostrymi bądź wystającymi elementami; 

• Ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się;  

• O nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni; 

• Z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość 

opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki; 

• Które nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego ze względu na ich rozmiar, nieregularny kształt 

lub delikatną zawartość; 

• Umieszczone w luźnym opakowaniu; 

• Których zgodnie z etykieta kierunkowa najdłuższy bok nie jest podstawą paczki; 

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

• Stanową kilka opakowań połączonych w jedno, które mogę rozdzielić się lub ulec rozerwaniu podczas transportu; 

• Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczanej. 

 

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. 
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Wszystkie usługi podlegają "Ogólnym Postanowieniom Umowy i Zasadom Odpowiedzialności BPS" oraz "Regulaminowi Świadczenia 
Krajowych Usług Przewozowych oraz Pocztowych BPS ". Cennik usług podstawowych obowiązuje od 20 lutego 2017. 

 

 

Opłaty dodatkowe: 

Opłata za element niestandardowy 500% wartości ceny podstawowej 

Doręczenie / nadanie w sobotę 50% wartości ceny podstawowej 

Zwrot dokumentów 8,00 PLN 

Potwierdzona kopia Listu Przewozowego:  

• zamówiona przy nadaniu przesyłki 12,00 PLN 

• zamówiona po nadaniu przesyłki 18,00 PLN 

Weryfikacja wymiarów oraz wagi 15,00 PLN 

Faktura / duplikat faktury w wersji papierowej 5,00 PLN 

Pusty podjazd, przesyłka niegotowa do odbioru 10,00 PLN 

Weryfikacja wagi oraz wymiarów 15,00 PLN 

Ubezpieczenie:  

• do kwoty 5 000 PLN 2,50 PLN 

• do kwoty 10 000 PLN 3,50 PLN 

• do kwoty 20 000 PLN 4,50 PLN 

• do kwoty 50 000 PLN 7,50 PLN 

Pobranie:  

• do kwoty 7 000 PLN 6 PLN + 1% wartości zadeklarowanej kwoty 

• do kwoty 10 000 PLN 2,5 % wartości zadeklarowanej kwoty 

Anulowanie zlecenia 10,00 PLN 

Zwrot środków za pośrednictwem PayU 3% wartości transakcji 
Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy doliczyć opłatę paliwową, zgodną z aktualną stawką.  
Ceny nie zawierają podatku VAT. 
 

 
Terminy doręczeń           
Standardowy czas doręczenia przesyłek wynosi 1 – 2 dni robocze od daty nadania. 
           
Odbiór i doręczenie:           
Przesyłki paczkowe o wadze do 32 kg oraz palety odbierane i doręczane są w systemie „drzwi - drzwi”. 

       
Pobranie i zwrot należności:          
Maksymalna kwota pobrania wynosi 10.000 PLN liczonych w PLN. 
Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 20 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.  
Każda przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu ubezpieczeniu.      

          

 

 


