ZAŁĄCZNIK A do Umowy zawartej dnia 12.10.2020r.

CENNIK USŁUG

Aktualny cennik świadczenia usług kurierskich City Couriers obowiązujący od 12.10.2020 r.
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Informacje ogólne
P RZESYŁKA STANDARDOWA –jest to paczka , której wymiary maksymalne to 120x60x60cm oraz
jej długość plus obwód nie mogą przekraczać 300cm (długość+obwód≤300cm). Przesyłka ta
NIE MOŻE zawierać delikatnych elementów, które mogą się potłuc, rozsypać, wylać itp.
P RZESYŁKA NIESORTOWALNA - jest to paczka , której wymiary maksymalne to 200x60x60cm
oraz jej długość plus obwód nie mogą przekraczać 330cm (długość+obwód≤330cm).
Przesyłka ta MOŻE zawierać elementy szklane, mieć nieregularne kształty, być kształtu
owalnego, cylindrycznego, owalnego, owinięte folią, z wystającymi elementami, zawierać
płyny, chemikalia, opakowanie metalowe lub drewniane oraz być paczką o wadze powyżej
30kg.
WAGA PRZESYŁKI – obliczana jest na podstawie całkowitego ciężaru rzeczywistego albo
całkowitego ciężaru wymiarowego (𝑘𝑔 =

długość ×szerokość ×wysokość
5000

). Części kilograma

zaokrągla się w górę. Dla przesyłek wielopaczkowych opłata jest naliczana na podstawie
sumy wagi wszystkich paczek w danej przesyłce. Waga poszczególnych paczek jest określana
na podstawie tego spośród dwóch parametrów, który jest większy, tj. ciężaru rzeczywistego
albo ciężaru wymiarowego.
UWAGA! Brana jest pod uwagę wyższa wartość!
D UŻA PACZKA – jest paczką w której długość+obwód≥330cm ale nie może przekroczyć
419cm. W usłudze „Duża Paczka” minimalna waga uwzględniana przy wycenie, to 40 kg.
P RZESYŁKA DŁUŻYCOWA – jest to przesyłka o długości od 2 do 3m. Dla elementów dłużycowych
obowiązuje waga dłużycowa (1m bieżący = 100kg). Waga rzeczywista elementu dłużycowego
nie może przekraczać 50kg.
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Przesyłki miejskie
Są to przesyłki realizowane w obrębie granic administracyjnych Warszawy. Cena usługi zależna jest
od czasu realizacji oraz odległości od nadawcy do odbiorcy. Cena dotyczy przesyłek o wadze do 5kg.
Usługi w serwisie miejskim:
•
•
•

Standard – czas realizacji do 3h
Ekspres – czas realizacji do 1,5h
Super Ekspres** – najkrótszy możliwy czas realizacji

Standard

Ekspres

Super Ekspres

Odległość do 5km

0% (15 zł)

0% (25 zł)

0% (35 zł)

Odległość do 10km
Odległość powyżej 10km do granic
administracyjnych warszawy

0% (20 zł)
0% (30 zł)

0% (30 zł)
0% (40 zł)

0% (40 zł)
0% (50 zł)

Wartości w tabeli prezentują przykładowe ceny oraz same stawki rabatowe.
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.
**usługa możliwa do wykonania po konsultacji z działem zgłoszeń.

Przesyłki podmiejskie
Są to przesyłki realizowane poza granicami administracyjnymi Warszawy. Cena usługi zależna jest od
czasu realizacji oraz odległości od granic administracyjnych Warszawy. W cenie przesyłki podmiejskiej
jest zawarta waga przesyłki do 5kg.
Usługi w serwisie podmiejskim:
•
•
•

Standard – czas realizacji do 5h
Ekspres – czas realizacji do 2,5h
Kurier dedykowany* – najkrótszy możliwy czas realizacji

Standard
Ekspres
Odległość do 10km
0% (40 zł)
0% (70zł)
Odległość do 20km
0% (50 zł)
0% (90 zł)
Odległość powyżej 20km
x
x
Wartości w tabeli prezentują przykładowe ceny oraz same stawki rabatowe.
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.
*usługa możliwa do wykonania po konsultacji z działem zgłoszeń.

Kurier dedykowany
x
x
0% (1,5 zł/km)
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Przesyłki krajowe
Są to przesyłki krajowe realizowane na terenie całego kraju Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem
partnerów lokalnych w danym regionie.
Usługi w serwisie krajowym:
•
•
•

Standard – jest to przesyłka Standardowa a doręczenie odbywa się do końca kolejnego dnia
roboczego
Ekspres 12* – doręczenie do godziny 12:00 kolejnego dnia roboczego
Ekspres 9* – doręczenie do godziny 9:00 kolejnego dnia roboczego

Standard
Ekspres 12
Koperta do 0,5kg
0% (30 zł)
0% (60 zł)
Do 5kg
0% (35 zł)
0% (65 zł)
Do 10kg
0% (40 zł)
0% (70 zł)
Do 20kg
0% (45 zł)
0% (75 zł)
Do 30kg
0% (50 zł)
0% (80 zł)
Wartości w tabeli prezentują przykładowe ceny oraz same stawki rabatowe.
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.
*usługa dostępna w ograniczonym obszarze.

Ekspres 9
0% (200 zł)
0% (210 zł)
0% (220 zł)
0% (230 zł)
0% (250 zł)

Przesyłki międzynarodowe
Są to przesyłki międzynarodowe realizowane przez system logistyki lotniczej i drogowej o zasięgu
globalnym z wykorzystaniem międzynarodowych operatorów kurierskich na terenie całego świata.
Usługi w serwisie międzynarodowym:
•
•
•
•

Standard – usługa drogowa, czas realizacji 2-5dni
Express – usługa lotnicza, czas realizacji 1-2dni
Express 12 – usługa lotnicza, doręczenia kolejnego dnia roboczego do godz. 12:00
Express 9 – usługa lotnicza, doręczenie kolejnego dnia roboczego do godz. 09:00

Cennik usług znajduje się na stronie: https://citycouriers.pl Usługi międzynarodowe
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Usługi dodatkowe
Prezentowane poniżej ceny obejmują usługi dodatkowe i nie zawierają podstawowych usług
przewozowych, które należy doliczyć w celu uzyskania wyceny całkowitej transportu.
Rodzaj usługi
Miejskie
Kraj
Świat
Cena
Doręczenie do rąk własnych Adresat
x
10zł
Korekta adresu doręczenia przesyłki
X
X
X
100%
Duża paczka
X
50zł
Niedziela i Święta*
X
50zł
Obsługa paczki niesortowalnej
X
X
20zł
Oczekiwanie kuriera za każde 10min, powyżej pierwszych
X
X
X
10zł
5min
Odbiór/doręczenie w strefie rozszerzonej1
X
20zł
1
Odbiór/doręczenie w strefie rozszerzonej
X
20zł
Odbiór/doręczenie w strefie rozszerzonej1
X
120zł
Odbiór/doręczenie na adres prywatny
X
X
X
5zł
Podjazd – brak przesyłki
X
X
X
100%
Upomnienie do zapłaty
X
X
X
100zł
Zwrot dokumentów2
X
15zł
Sobota (kraj tylko w usłudze „Do 12”)
X
X
30zł
Ubezpieczenie
X
X
0,4%
Ubezpieczenie
X
1% (min.80zł)
Usługi realizowane w godz. 17:00 – 19:00
X
X
X
50%
Usługi realizowane w godz. 19:00 – 09:00
X
X
x
100%
Waga przesyłki miejskiej – każde następne rozpoczęte 5kg
X
5zł
ZGD – Zastrzeżenie godziny doręczenia
X
20zł
ZGO – Zastrzeżenie godziny odbioru
X
20zł
Zlecenie złożone po godz. 16:00
X
X
20zł
Powrót przesyłki
X
X
X
100%
Usługa nietypowa3*
X
Od 15zł
Potwierdzenie doręczenia
X
X
X
5zł
Wartości w tabeli określają usługi objęte stawkami rabatowymi oraz same stawki rabatowe
*usługi dostępne po konsultacji telefonicznej.
(1) Sprawdź na stronie internetowej https://www.citycouriers.pl/ Tabela kodów – Strefa rozszerzona
(2) Termin zwrotu dokumentów towarzyszących przesyłce wynosi do 4 dni roboczych
(3) Dotyczy zakładanie gotówki powyżej kwoty 50zł oraz wszystkich przesyłek nie mieszczących się w
innych wyżej wymienionych usługach.

………………………………………………
Zleceniodawca
(podpis i pieczątka)

………………………………………………
Wykonawca
(podpis i pieczątka)
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