Oferta Handlowa dla
TIMBERART

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG:

Parametry paczki







Opakowanie



Dodatkowa ochrona
i odpowiedzialność **





Godziny przyjmowania
zleceń



Czas i realizacja usługi

Sposób dostawy i odbioru

*






Maksymalna waga paczki w przesyłce – 31,5 kg*
Maksymalna długość – 175 cm
Wysokość + szerokość + długość ≤ 250 cm
Maksymalna objętość paczki – 0,25 m3
Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę do DPD Polska w
stanie umoŜliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytków
oraz uszkodzeń
Istnieje moŜliwość zamówienia opakowań do transportu. Aktualny
cennik usług związanych z OPAKOWANIAMI SPECJALNYMI znajduje się
na stronie www.dpd.com.pl
DPD Polska ponosi odpowiedzialność do wartości rzeczywistej nie
większej niŜ 5000 PLN za kaŜdą paczkę w przesyłce oznaczoną listem
przewozowym
Na paczki o wartości powyŜej 5000 PLN oferujemy korzystną
dodatkową ochronę w wysokości 0,1% zadeklarowanej wartości
Wpisanie wartości/kwoty pobrania na liście przewozowym powoduje
przystąpienie do dodatkowej ochrony, pod warunkiem uiszczenia
opłaty z tytułu dodatkowej ochrony
w godzinach pracy oddziałów DPD Polska:
poniedziałek – piątek
8.00 – 18.00
sobota
8.00 - 14.00
poza godzinami pracy oddziałów, zlecenia są przyjmowane pod nr
telefonu 0 502 777 888 przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Odbieramy i doręczamy paczki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
Przewidywany termin doręczenia do godz. 12:00 następnego dnia
roboczego ( I strefa ), do 13.00 ( II strefa), do 15.00 (III strefa)
Na Ŝyczenie Klienta oferujemy wcześniejsze terminy dostaw
W przypadku nie doręczenia przesyłki do 16.00 następnego
dnia roboczego, usługę wykonujemy za złotówkę (nie dotyczy
przesyłek do osób prywatnych)
Paczki do 31,5 kg realizowane są w serwisie „od drzwi do drzwi”*

istnieje moŜliwość nadania paczki powyŜej 31,5 kg przy czym sposób jej dostawy i odbioru musi zostać
wcześniej ustalony z oddziałem DPD Polska
** Szczegółowy zakres odpowiedzialności DPD Polska uregulowany został w „Warunkach wykonywania
usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek” oraz w „Umowie warunki wykonywania usług
spedycji”.

STANDARDOWY SERWIS KRAJOWY:
DPD CLASSIC
Usługi podstawowe
Cena paczki w PLN
Waga paczki
[kg]
Do 3 kg
PowyŜej 3 do 10
PowyŜej 10 do 20
PowyŜej 20 do 31,5
PowyŜej 31,5 do 50
PowyŜej 50 do 100**
PowyŜej 100 do 500**
PowyŜej 500**
DOX
Krajowa przesyłka
dokumentowa o wadze do
0,5 kg w kopercie firmowej
DPD

1 paczka w przesyłce*
16,90
18,20
20,80
24,05

2 paczki w przesyłce*

3 paczki w przesyłce*
i więcej

14,30
15,30
17,23
20,48
37,70
0,88 za kg
0,75 za kg (minimum 88 PLN)
0,59 za kg (minimum 375 PLN)

12,03
12,35
14,63
17,55

18,85
bez dopłat strefowych

*

Przesyłka to całkowita ilość paczek wysłanych w tym samym czasie z jednego miejsca pod jeden
adres
**
Tylko paleta EURO do 180 cm wysokości
Opłata paliwowa: do ceny kaŜdej paczki naleŜy doliczyć opłatę paliwową naliczaną zgodnie z tabelą na
stronie www.dpd.com.pl (około 3% ceny paczki)
PRZESYŁKI NIESTANDARDOWE

W przypadku, gdy długość paczki przekracza 175 cm, nalicza się
dodatkowe 100 kg do wagi kaŜdej przesyłki za kaŜdy rozpoczęty
Przesyłka dłuŜycowa
metr powyŜej tej długości (usługa dostępna tylko po wcześniejszym
uzgodnieniu z oddziałem DPD Polska)

w przypadku gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niŜej
wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę
gabarytową (naliczana dla paczek o objętości powyŜej 0,25m3 czyli
250 000 cm3 );

jeŜeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg na
Przesyłka gabarytowa
list przewozowy wpisywana jest waga rzeczywista paczki
waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)
6000

DPD Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi paczki deklarowanej przez Nabywcę na
Liście Przewozowym
Ceny bez podatku VAT

EKSPRESOWY SERWIS KRAJOWY:
Usługi podstawowe
doręczenie następnego dnia
roboczego do godz. 9:30

w okresie od 1 listopada do 1 marca
usługa realizowana do 10:30
 doręczenie następnego dnia
roboczego do godz. 12:00
 doręczenie następnego dnia
roboczego o wybranej godzinie:

(+/- 20 minut od zastrzeŜonej
godziny)
w przedziałach:

10:30 – 16:00

18:00 – 08:00**
Szczegółowy opis usługi na stronie
www.dpd.com.pl


DPD 9:30*

DPD 12:00*

DPD NA GODZINĘ*

DPD PRZETARG
MONITOROWANY

Cena usługi podstawowej
+ 60 PLN
Cena usługi podstawowej
+ 30 PLN

Cena usługi podstawowej
+ 30 PLN

Cena usługi podstawowej
+ 90 PLN

USŁUGI DODATKOWE I OPCJE NIESTANDARDOWE:

Zlecenie odbioru



Zlecenie odbioru przesyłek z kraju

Przesyłka zwrotna



Przesyłka odbierana przy doręczeniu
przesyłki pierwotnej
Usługa dostępna po 7 dniach od
momentu doręczenia przesyłki
Zwrot dokumentów dołączonych do
przesyłki realizowany jest w cyklu
tygodniowym
PowyŜej wartości 5 000 PLN jest
pobierana opłata za dodatkową
ochronę w wysokości 0,1% kwoty
pobrania
Max kwota pobrania COD to 3000
EURO
Wpisanie wartości lub kwoty pobrania
na liście przewozowym powyŜej 5000
PLN powoduje przystąpienie do
dodatkowej ochrony , pod warunkiem
uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej
ochrony
PowyŜej 10 000 PLN do 50 000 PLN
PowyŜej 50 000 PLN do 500 000 PLN

Kopia dokumentu
przewozowego




Dokumenty zwrotne

Usługa za pobraniem COD


Dodatkowa ochrona

Przesyłka wartościowa
Doręczenie do rąk własnych




10 PLN dodatkowo za
przesyłkę do ceny
podstawowej
wg cennika podstawowego
5 PLN za kaŜdą szt.
10 PLN za sztukę

6 PLN

0,1% zadeklarowanej
wartości

cena podstawowa + 15 PLN
cena podstawowa + 60 PLN
Cena usługi podstawowej
+ 12 PLN

*Usługa dostępna zgodnie z „Tabelą dostępności usług DPD” tabela znajduje się na stronie
www.dpd.com.pl
** Od 0:00 do 08:00 usługa w standardzie 48 h
Ceny bez podatku VAT

e niestandardowe
Druga i kaŜda kolejna nieskuteczna próba doręczenia
przesyłki

16,90 PLN

Nadanie i/lub doręczenie przesyłki w dni robocze w godz.
17:00 – 19:00

Cena usługi + 50%

Nadanie i/lub doręczenie przesyłki w sobotę
8:00 – 17:00

Cena usługi + 50%

w godz.

Nadanie i/lub doręczenie przesyłki w dni robocze w godz.
19:00 – 8:00 i soboty w godz. 17:00 – 08:00* oraz w
niedziele i święta

Cena usługi + 100%

Nadanie i doręczenie do/z miejsc oddalonych od miast –
oddziałów DPD Polska do 30 km (II strefa)

Cena usługi podstawowej

Nadanie i doręczenie do/z miejsc oddalonych od miast –
oddziałów DPD Polska powyŜej 30 km (III strefa)

Cena usługi podstawowej

Oczekiwanie kuriera na nadanie lub doręczenie przesyłki
(powyŜej 10 minut)

10 PLN za kaŜde rozpoczęte 10 min

Przechowywanie paczki (w przypadku braku moŜliwości jej
skutecznego doręczenia)

4 PLN za kaŜdy dzień

Przepakowanie paczki
15 PLN za paczkę
(w przypadku nieprawidłowego zapakowania przez Klienta)

* Od 0:00 do 08:00 usługa w standardzie 48 h
Ceny bez podatku VAT

