Załącznik nr 1

Cennik opłat za świadczenie usługi Neopaczka
(opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%)
ROZDZIAŁ I
Opłaty za usługę Neopaczka

1.

PACZKA24

Masa przesyłki z neopaczką

POZ.

PACZKA48
OPŁATA (zł)

do 5 kg
powyżej 5 kg do 10 kg
powyżej 10 kg do 20 kg
powyżej 20 kg do 30 kg

16,50
21,50
26,50
31,50

15,00
20,00
25,00
30,00

Opłaty specjalne za usługę Neopaczka
POZ.
2.

OPŁATA (zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE
PACZKA24
paczka do 0,5

kg1)

12,00 9,991)

1)

Pod warunkiem, że opakowanie własne Klienta nie przekracza wymiarów maksymalnych 32x22x10 cm.

2)

Cena promocyjna obowiązuje do dnia 2015-12-31.

ROZDZIAŁ II
Opcje usługi Neopaczka
POZ
3.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA OBNIŻKI za każdą nadaną przesyłkę (zł)

Odbiór w punkcie

2,50

ROZDZIAŁ III
Usługi dodatkowe do usług pocztowych PACZKA24 i PACZKA 48
POZ.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki:
- SMS-em
- e-mailem
Ostrożnie
Sprawdzenie zawartości
Doręczenie przesyłki do rąk własnych
Przesyłka niestandardowa3)
Pobranie
- przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy

OPŁATA (zł)

0,50
50% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 lub 2
6,15
18,45
100% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 lub 2
4,00

UWAGA:
Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263,
NIP 525-25-33-454, o kapitale zakładowym 11 000 000 zł (w całości wpłaconym)
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3)

Przesyłka niestandardowa - świadczenie usługi dla przesyłki spełniającej przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) wymiary wynoszące 250 cm<(a+b+c)<=300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm,
b)wymiary wynoszące (a+b+c)<=250 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, posiadającej nieregularne kształty lub
wystające elementy lub składającej się z dwóch odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za
pomocą folii stretch, taśmy);
Usługa dodatkowa nie dotyczy przesyłek, których opakowanie stanowi koperta foliowa (zwana inaczej foliopakiem),.

ROZDZIAŁ IV
Opłaty za zwrot przesyłki z neopaczką
POZ.

OPŁATA (zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE

10.

Zwrot przesyłki do osoby
wskazanej przez Klienta po
wyczerpaniu możliwości
doręczenia odbiorcy

11.

Pobranie

12.
13.

Przesyłka niestandardowa
Ostrożnie

14.

Sprawdzenie zawartości

15.

Doręczenie do rąk własnych

16.

Wartość

jak pobrana opłata za usługę odpowiednio do masy i rodzaju
nadanej przesyłki (bez opcji odbiór w punkcie) wraz
z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 11.-16.
podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona
w momencie nadania przesyłki
dodatkowo naliczane 100% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 lub 2
dodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 lub 2
nie podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona przy
nadaniu przesyłki z neopaczką
nie podlega zwrotowi opłata za usługę dodatkową wniesiona przy
nadaniu przesyłki z neopaczką
dodatkowo pobierana jest opłata zgodnie z poz. 20.

ROZDZIAŁ V
Informacja dotycząca składki za ubezpieczenie przesyłki z neopaczką
POZ.
17.

OPŁATA ZA SKŁADKĘ (zł)

SUMA UBEZPIECZENIA
1 000,00 zł

wliczona w opłatę za usługę Neopaczki

ROZDZIAŁ VI
Opłaty dodatkowe, opłaty za zwrot przesyłki z neopaczką
POZ.
18.
19.
20.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Złożenie żądania zmiany Umowy o Neopaczkę w
zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki
Dopłata za dosłanie przesyłki z neopaczka w
wyniku realizacji żądania zmiany adresu lub
adresata przesyłki
Wartość (powyżej 100,00 zł)

OPŁATA (zł)
9,23
100% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 lub 2
za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub
ich część 1,50

UWAGA:
Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki z neopaczką wynosi 20 000,00 zł.
Klientowi będącemu Konsumentem (zawierającemu umowy o usługę Neopaczka poprzez Platformę Envelo jako umowy zawierane na odległość)
nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o usługę Neopaczki, jako umowy zawieranej na odległość albowiem przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (treść neopaczki, dane adresata, itp.), służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb. Ponadto Klient, zamawiając usługę Neopaczki, korzysta z usługi Neopaczki (z możliwości nadania przesyłki u
Operatora Pocztowego) w terminie ważności neopaczki zgodnie z Regulaminem usługi Neopaczka w ramach Skrzynki Envelo. Klient będący
Konsumentem wyraża zgodę na wykonanie usługi Neopaczka przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy
zawieranej na odległość.

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425263,
NIP 525-25-33-454, o kapitale zakładowym 11 000 000 zł (w całości wpłaconym)
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