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CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI NEOKARTKA 

 Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.   
   

1.  Podstawa świadczenia Usługi 

Zakres Usługi Neokartka, jako świadczenia umownego wykonywanego przez Usługodawcę na indywidualne 
zamówienie Użytkownika z wykorzystaniem Platformy Envelo określony jest w Regulaminie korzystania z usługi 
neokartka w ramach Envelo. 

 

Do stosowania i interpretacji niniejszego Cennika (w tym wyrażeń użytych w jego treści z wielkich liter) mają 
zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania z usługi neokartka w ramach Envelo. Na tej podstawie przy 
stosowaniu niniejszego Cennika należy w szczególności uwzględniać techniczne (w tym pojemnościowe) wymogi 
dla wybranych neokartek. 

 

Opłaty podstawowe określone w niniejszym Cenniku mogą być modyfikowane w ramach stosowanych przez 
Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. promocji, na zasadach określonych w regulaminach promocji dostępnych 
na www.envelo.pl.  
 

 
2. Opłata za usługę Neokartka 

Opłata za jedną Usługę Neokartka obejmuje:   

1. zredagowanie jednej neokartki: 
• widokówki w formacie A5 lub 
• karnetu formacie A4 łamane do A5 lub 
• widokówki w formacie A6 lub 
• karnetu formacie A5 łamane do A6 

2. wybór jednego z Awersów Usługodawcy lub wybór awersu Użytkownika, 
3. zrealizowanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych, 
4. realizację usługi wydruku i kopertowania, 
5. nadanie i dostarczenie przez Operatora Pocztowego* jako list ekonomiczny krajowy. 

 
Tabela 1:   

Nazwa Usługi 
Cena 
netto 

Kwota 
VAT 

Cena 
brutto 

Neokartka  
w formacie widokówka A6 4,06 zł 0,93 zł 4,99 zł 

Neokartka  
w formacie karnet A5 łamane do A6 

5,68 zł 1,31 zł 6,99 zł 

Neokartka  
w formacie widokówka A5 

4,87 zł 1,12 zł 5,99 zł 

Neokartka  
w formacie karnet A4 łamane do A5 

6,50 zł 1,49 zł 7,99 zł 

*Operatorem Pocztowym jest Poczta Polska S.A.   
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Możliwość skorzystania ze wskazanych opcji za dodatkową opłatą:   

 
Tabela 2:   

Nazwa Usługi 
Cena  
netto 

Kwota   
VAT 

Cena 
brutto 

List priorytetowy 2,44 zł 0,56 zł 3,00 zł 

List ekonomiczny przesyłka zagraniczna 4,47 zł 1,03 zł 5,50 zł 

List priorytetowy przesyłka zagraniczna 6,10 zł 1,40 zł 7,50 zł 

 
 

Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę Neokartki, jako umowy 
zawieranej na odległość albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji Konsumenta (treść neokartki, dane nadawcy i Adresata, itp.), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb. Ponadto Użytkownik, zamawiając Usługę Neokartki, korzysta z automatycznej daty nadania przesyłki u Operatora 
Pocztowego (następującej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu zawarcia poprzez Platformę Envelo Umowy o Usługę 
Neokartki). Zamawiając Usługę Neokartki Użytkownik będący Konsumentem wyraża jednocześnie zgodę na wykonanie przez 
Usługodawcę Usługi Neokartki przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawieranej 
na odległość, gdyby takie prawo mu przysługiwało.   
 


