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0,6 m 

PARAMETRY PRZESYŁKI KURIERSKIEJ 

 

 

             Paczka standardowa  

• Maksymalna waga elementu 31,5 kg.  

• Maksymalna liczba elementów w przesyłce 999. 

• Wymiary elementu standardowego: 1,2 x 0,6 x 0,6 (m). 

• Maksymalna długość elementu 2 m. 

• Suma boków (długość + szerokość + wysokość) nie może przekraczać 300 cm.  

 

 

 

 

 

      Waga 

• Maksymalna masa brutto paczki nie może przekroczyć 31,5 kg, 

• Dla każdego elementu w przesyłce obliczana jest waga przestrzenna według przelicznika: 

[długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)) / 4 000 lub 1 m3 przesyłki = 250 kg. 

• Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi elementu - rzeczywistej lub przestrzennej. 

• W odniesieniu do elementów, których waga przestrzenna jest większa niż 31,5 kg, 

zastosowanie mają: opłata podstawowa dla paczek wadze 31,5 kg oraz dodatkowa opłata 

za wagę przestrzenną minimum 82,00 zł. 

 

 

              Paczka niestandardowa  

• Przesyłki w których najdłuższy bok elementu jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z 

pozostałych boków przekracza 0,6 m;  

• Przesyłki o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, nieregularnych kształtach z 

wystającymi częściami, lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy 

itp.), zawierających luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru jest 

nierównomierny, umieszczonych w luźnym opakowaniu lub o nieregularnym kształcie 

(tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka 

ciężkości podczas transportu), 

do 31,5 kg 
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• oznakowanych naklejkami typu „GÓRA" oraz „UWAGA! NST”, 

• których zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości automatycznego 

sortowania w magazynach przeładunkowych lub jest możliwość uszkodzenia innych 

przesyłek), 

• zawierające substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.). 

• wymagające zapewnienia pionowego ustawienia towaru. 

• zawartość opakowania bez wypełnienia zabezpieczającego przed przemieszczaniem się. 

zawierające luźne elementy;  

• towary kruche i delikatne  

• mające nierównomiernie rozłożoną masę; 

• umieszczone są w luźnym opakowaniu; 

• składające się z kilku połączonych ze sobą opakowań. 

 

 

Informujemy, że przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki jak również określania czy paczka 
została sklasyfikowana jako paczka standardowa czy też niestandardowa (według założeń przewoźnika). Niezgodność tych 
danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do naliczenia opłat zgodnych z cennikiem standardowym 
przewoźnika. Cennik opłat jest dostępny na stronie internetowej każdego z przewoźników. Ponadto dla Państwa wygody 
przedstawiamy powyżej dokładny opis usług wraz z definicjami i parametrami paczek niestandardowych i innych podlegających 
dopłatom. 

 

 

 


