CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI NEOLIST SKANOWANY
Obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.

1.

Podstawa świadczenia usługi

Zakres Usługi Neolist Skanowany dla osoby fizycznej jako świadczenia umownego wykonywanego przez
Usługodawcę na zamówienie Użytkownika z wykorzystaniem Platformy Envelo, określony jest
w Regulaminie korzystania z usługi Neolist skanowany dla osoby fizycznej.
Do stosowania i interpretacji niniejszego Cennika (w tym wyrażeń użytych w jego treści z wielkich liter) mają
zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania z usługi Neolist skanowany dla osoby fizycznej oraz
postanowienia Regulaminu korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych usług dostępnych poprzez Skrzynkę
Envelo.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Opłaty podstawowe określone w niniejszym Cenniku
mogą być modyfikowane w ramach stosowanych przez Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. (PPUC) promocji,
na zasadach określonych w regulaminach promocji dostępnych na www.envelo.pl.
2. Opłata za Usługę Neolist Skanowany
Miesięczna opłata abonamentowa za Usługę Neolist Skanowany dla osoby fizycznej obejmuje:
1. elektroniczny dostęp do zeskanowanej korespondencji poprzez Skrzynkę Envelo,
2. dedykowany adres Skrytki Envelo,
3. usługę archiwizacji korespondencji fizycznej przez okres do 3 miesięcy od jej odebrania 1,
4. usługę archiwizacji elektronicznej odebranej korespondencji na czas trwania Umowy,
5. usługę odesłania papierowej korespondencji raz na 3 miesiące1
Tabela 1:
Miesięczna opłata abonamentowa
(liczba zeskanowanej korespondencji umieszczanej w
Skrzynce Envelo w ramach abonamentu: koperta i jej
zawartość)2

Cena
netto

Kwota
VAT

Cena
brutto

1 przesyłka
max.5 kartek (max 10 stron)

13,00 zł

2,99 zł

15,99 zł

5 przesyłek
max 5 kartek (max 10 stron) każda przesyłka

17,06 zł

3,93 zł

20,99 zł

10 przesyłek
max 5 kartek (max 10 stron) każda przesyłka

24,38 zł

5,61 zł

29,99 zł

1

W miesięcznej opłacie abonamentowej w ramach abonamentu Użytkownik ma prawo do 1 odsyłki
korespondencji fizycznej raz na 3 miesiące
2
Liczbę kartek przelicza się odrębnie dla każdej przesyłki
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Opłaty za Usługi Dodatkowe w związku z Usługą Neolist Skanowany po przekroczeniu zakresu
miesięcznego abonamentu:
Tabela 2:
Nazwa Usługi Dodatkowej

Cena
netto

Kwota
VAT

Cena
brutto

Umieszczenie 1 szt. skanu korespondencji (max 5
kartek) lub skanu samej koperty (bez jej zawartości
w przypadku towarów w przesyłce) w zakładce
odbiorczej Skrzynki Envelo po przekroczeniu ilości
przesyłek gwarantowanej w opłacie abonamentowej

2,03 zł

0,47 zł

2,50zł

Opłata dodatkowa z obsługę przekierowania przesyłki
z adresu rzeczywistego na Skrytkę Envelo w Centrum
Skanowania

4,06 zł

0,93 zł

4,99 zł

Opłata za zeskanowanie 1 kartki (2 stron)
korespondencji niestandardowej, tj. powyżej 5 kartek
(powyżej 10 stron)

0,20 zł

0,05 zł

0,25 zł

Opłata dodatkowa za odesłanie na żądanie wskazanej
1 szt. korespondencji

Cena
netto

Kwota
VAT

Cena
brutto

Zgodnie z cennikiem usług
powszechnych Poczty Polskiej S.A.

Przesyłka polecona

10,97 zł

Neopaczka

2,52 zł

13,49 zł

Użytkownikowi będącemu Konsumentem (zawierającemu umowy o usługę Neolist skanowany dla osoby fizycznej poprzez
Platformę Envelo jako umowy zawieranej na odległość) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (tj. potwierdzenia przez PPUC zawarcia Umowy
w formie dokumentowej w korespondencji na adres email wskazany przez Użytkownika do aktywacji Konta Zaufanego)
Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o Usługę Neolistu Skanowanego, składając PPUC
oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. PPUC zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługę Neolistu Skanowanego
drogą elektroniczną – poprzez wysłanie oświadczenia z adresu email wskazanego przez Użytkownika do aktywacji Konta
Zaufanego na adres email bok@envelo.pl, przy czym wówczas PPUC ma obowiązek niezwłocznie przesłać Użytkownikowi
na jego Skrzynkę Envelo lub wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania tak złożonego
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Usługę Neolistu Skanowanego może
zostać złożone również z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na www.envelo.pl, lecz
skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
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