Lista przedmiotów, których Kurier nie przyjmie do spedycji:















































agregat
agregat prądotwórczy
akwarium
amunicja
antyki
art. spożywcze
artykuły szybko psujące się
bagaż pozostawiony bez opieki
biżuteria
błotnik samochodowy
broń
ceramika
certyfikaty
coca cola
dokumenty o charakterze płatniczym
dokumenty osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA)
drzwi samochodowe
dzieła sztuki (m.in. obrazy)
farba
futra
gotówka
inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących
przepisów prawa
kamienie szlachetne
karma
kawa
klapa
kość słoniową
leki (za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych
przez ustawowo do tego upoważnione instytucje)
liście tytoniu
materiały łatwopalne
materiały medyczne
materiały pornograficzne
materiały radioaktywne
materiały wybuchowe
metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie
minerały
moneta kolekcjonerska
napoje alkoholowe
narkotyki
nasiona
nasiona traw
numizmatyki
papiery wartościowe
porcelana
preparaty dla kur
produkty z kości słoniowej



















































przedmioty zbywalne
puszki z oliwą
rośliny
rośliny żywe
sadzonki
skóry zwierząt (niedomowych)
słodycze
sól drogowa
srebro
substancje biologicznie aktywne
substancje chemicznie
substancje cuchnące
substancje psychotropowe
substancje żrące
suplementy diety
szczątki ludzkie
szczątki zwierzęce
szyba
szyba samochodowa
środki czystości
towary wymagające specjalnych warunków przewozu
towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób
mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki
tytoń
wazon
wyroby jubilerskie
wyroby tytoniowe
złoto
znaczki pocztowe o wysokiej wartości
zwierzęta
zwierzęta żywe
zwłoki ludzkie
zwłoki zwierzęce
żywność
płyny
tytoń
tyton
agregat prąd
agreg
Splast primer
Siplast primer
zywnosc
żywność
butla gazowa
butla z gazem
butla CO2
lekarstwa
farby
kosiarka (używana)
szkło




















szklo
lustro
odzież używana
akumulator samochodowy
Skrzynia biegów (używana)
sadzonki drzewek
agregat malarski
maska samochodowa
migomat
czesci samochodowe (UPS)
miód
miod
słodycze
baterie m.in litowe
umywalka ceramiczna
olej
skrzynia biegów (używana)
kieliszek

Kurier UPS nie przyjmie Przesyłki do Spedycji gdy zawiera ona dodatkowo:












bagaż pozostawiony bez opieki
dokumenty osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA)
futra
kość słoniową
produkty z kości słoniowej
materiały pornograficzne
napoje alkoholowe
skóry zwierząt (niedomowych)
tytoń
wyroby tytoniowe

Pełna lista materiałów zabronionych w transporcie
Kurier nie przyjmuje do Spedycji Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego
(zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego) oraz gdy Przesyłka ma na opakowaniu lub w
widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo.

