Cennik usług kurierskich

Przesyłki miejskie Warszawa

serwis
bezpośredni

przewidywany
czas 1 h

przewidywany
czas 2-3 h

przewidywany
czas 4-5 h

Serwis paczkowy

Netto (PLN) Netto (PLN) Netto (PLN) Netto (PLN) Netto (PLN) Netto (PLN)
do 5 kg
do 10 kg
do 15 kg do 20 kg
do 25 kg do 30 kg

ECONOMIC do 15 km

24,00

33,00

42,00

51,00

60,00

69,00

ECONOMIC powyżej 15 km

27,00

36,00

45,00

54,00

63,00

72,00

STANDARD do 15 km

36,00

45,00

54,00

63,00

72,00

81,00

STANDARD powyżej 15 km

40,50

49,50

58,50

67,50

76,50

85,50

EXPRESS do 15 km

60,00

69,00

78,00

87,00

96,00

105,00

EXPRESS powyżej 15 km

67,50

76,50

85,50

94,50

103,50

112,50

SUPEREXPRESS do 15 km

99,00

108,00

117,00

126,00

135,00

144,00

SUPEREXPRESS powyżej 15 km

99,00

108,00

117,00

126,00

135,00

144,00

Za każde kolejne rozpoczęte 5 kg

9,00

Global Express Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 18
02-223 Warszawa

Przesyłki podmiejskie
Koperta i paczka do 5 kg*
PODMIEJSKI STANDARD do 10 km**
PODMIEJSKI STANDARD do 30 km**
PODMIEJSKI STANDARD do 50 km**
PODMIEJSKI EXPRESS do 10 km**
PODMIEJSKI EXPRESS do 30 km**
PODMIEJSKI EXPRESS do 50 km**

Czas realizacji

Stawka netto (PLN)
40,00

szacowany czas realizacji 4
godziny

50,00
60,00
55,00

najszybszy możliwy czas
realizacji, uzależniony od
odległości

70,00
85,00
9,00

Za każde kolejne rozpoczęte 5 kg

**od miejsca nadania

paczki powyżej 30 kg kontakt z BOK

Express krajowy
Czas realizacji

Stawka netto za 1 km*
(PLN)

KURIER DEDYKOWANY - osobowy

bezpośrednio

1,50

KURIER DEDYKOWANY - dostawczy

bezpośrednio

2,00

Planowany czas
realizacji

Stawka netto (PLN)

Koperta i paczka do 300 kg

*liczone w obie strony

Przesyłki krajowe
Serwis paczkowy
BUSINESS DAY 48 koperta
BUSINESS DAY 48 paczka do 1 kg
BUSINESS DAY 24 koperta
BUSINESS DAY 24 paczka do 1 kg
BUSINESS DAY 12** koperta
BUSINESS DAY 12** paczka do 1 kg

do 2 dni roboczych

1 dzień roboczy

do godz. 12:00

Za każde kolejne rozpoczęte 5 kg
BUSINESS DAY 10** koperta
BUSINESS DAY 10** paczka do 1 kg
BUSINESS DAY 9** koperta
BUSINESS DAY 9** paczka do 1 kg

22,00
27,00
32,00
37,00
43,00
48,00
5,00

do godz. 10:00

do godz. 9:00

Za każdy kolejny rozpoczęty 1 kg

99,00
107,00
110,00
118,00
8,00

**usługa dostępna dla wybranych kodów pocztowych – wymaga wcześniejszego potwierdzenia w BOK

Do podanych w ofercie stawek należy doliczyć opłatę paliwową i VAT.
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USŁUGI DODATKOWE I DOPŁATY

LOKAL

Adres prywatny Odbiór/Doręczenie

●

Doręczenie do rąk własnych Adresata
Doręczenie przesyłki w sobotę (usługa Express/Business Day 12 +
dopłata)

●
●

KRAJ ŚWIAT

●

CENA NETTO

●

5,50 zł
10,00 zł
+ 100% usługi +35 zł

●

+ 150% usługi

Doręczenie przesyłki w niedzielę i święta (usługa Express + dopłata)

●

Dopłata za niesortowalny element paczki

●

●

●

20,00 zł

Dopłata za dużą paczkę

●

●

●

130,00 zł

Dopłata za odbiór przesyłki z kraju

8,00 zł

●

Kontakt telefoniczny przed dostawą
Brak telefonu do odbiorcy / nieprawidłowy numer

4,00 zł

●

●

1,50 zł

Formatowanie bazy odbiorców do importu

●

●

●

5,00zł-50,00zł

Import zleceń według bazy

●

●

●

10,00 zł

●

Korekta wymiarów/wagi

10,00 zł

Każdy kolejny podjazd

●

●

Konfekcjonowanie (wyceny indywidualne)

●

●

●

0,50 zł-5,00 zł

List przewozowy ręczny

●

●

●

1,00 zł/3,00zł/3,00zł

Magazynowanie
Odbiór/Doręczenie w dni robocze w godz. 18:00-20:00
Express + dopłata)
Odbiór/Doręczenie w dni robocze w godz. 20:00-06:00
Express + dopłata)

●

●

(usługa
(usługa

+ 100% usługi

1,50 zł

●

+ 50% usługi

●

+ 100% usługi

●

Odbiór/Doręczenie w strefie rozszerzonej
Oczekiwanie kuriera za każde kolejne rozpoczęte 15 minut

●

Odwołanie kuriera po upływie 15 minut od zgłoszenia/brak przesyłki

●

●

18/90 zł
7,00 zł

●

20,00 zł

Powrót z przesyłką do nadawcy
Pobranie (czas zwrotu pobrań wynosi 14 dni roboczych od dnia
dostawy przesyłki)

●

+100 usługi

●

●

1% wartości nie mniej
niż 8 zł

Potwierdzenie doręczenia w formie elektronicznej

●

●

●

5/15/15 zł

Pakowanie M (np. użycie wypełniacza, folii, taśmy)

●

●

●

5,00 zł

Pakowanie L (np. użycie małego kartonu, wypełniacza, folii, taśmy)

●

●

●

10,00 zł

Pakowanie XL(np. użycie dużego kartonu, wypełniacza, folii, taśmy)

●

●

●

20,00 zł

Pakowanie paleta (Paleta, folia stretch, taśma)
PKP/PKS – nadanie na pocztę konduktorską (usługa
Standard/Express/Superexpress + dopłata)

●

●

●

35,00 zł

Ubezpieczenie przesyłki

●

Usługa specjalna np. poczta, zakupy (usługa
Standard/Express/Superexpress + dopłata)

●

Wprowadzenie zlecenia przez BOK

●

●

Zastrzeżenie godziny Odbioru/Doręczenia**

●

●

Zwrot potwierdzonych dokumentów

●

●

Zwrot przesyłki do nadawcy

●

●

●

+100% usługi

Zmiana adresu doręczenia po nadaniu przesyłki

●

●

●

+100% usługi

35 zł + opłaty PKP

●
●

●

0,5%/0,5%/1%
wartości
15,00 zł

●

2,00 zł
10/45 zł
15,00 zł

Faktura VAT + zestawienie w formie papierowej
Faktura VAT + zestawienie w formie elektronicznej

5,00 zł
bezpłatnie

Wezwanie PONOWNE do zapłaty*

20,00 zł

Wezwanie OSTATECZNE do zapłaty*
Wznowienie/Przywrócenie przelewowej formy płatności w systemie
Global Express

40,00 zł
60,00 zł

*Global Express zastrzega sobie prawo do obciążania Klienta opłatą administracyjną w przypadku konieczności wysłania ponownych wezwań do zapłaty za usługi
**dla odbioru/doręczenia krajowego (18:00-22:00)
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Waga i wymiary paczki
Maksymalne wymiary dla paczki sortowalnej:
Najdłuższy bok do 100 cm długości i dwa pozostałe do 76 cm. Przesyłka nie może przekraczać
330 cm według wzoru = długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)].
Maksymalne wymiary dla paczki niesortowalnej:
Najdłuższy bok do 270 cm długości i dwa pozostałe do 76 cm. Przesyłka nie może przekraczać
330 cm według wzoru = długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)].
Paczki niesortowalne to także: elementy szklane, owalne, cylindryczne, góra/dół, owinięte folią,
o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami, lepką powierzchnia uniemożliwiającą swobodne
zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.), płyny, chemikalia, opakowania wykonane z metalu lub drewna oraz
paczki o wadze powyżej 30 kg.
Duża

paczka

jest

traktowana

jako

„Duża

paczka”,

kiedy

jej

długość

oraz

obwód

[obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają
maksymalnego rozmiaru wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga
podlegająca opłacie, wynosząca 40 kg.

Wagę przesyłki oblicza się na podstawie dwóch parametrów, który jest większy, tj. całkowitego ciężaru
rzeczywistego albo całkowitego ciężaru wymiarowego wszystkich paczek w przesyłce. Części kilograma
zaokrągla się w górę i za paczkę pobiera się opłatę według następnej pozycji. Wagę objętościową liczymy
według wzoru (długość x szerokość x wysokość/5000).
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Informacje dodatkowe
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Przyjęcie przez GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. przesyłki do przewozu oznacza zawarcie umowy przewozu
w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915 t.j. z dnia 2015.06.30) oraz
akceptację cennika usług i regulaminu świadczenia usług.
Z Regulaminem można się zapoznać na stronie: http://www.globalexpress.pl/regulamin.pdf lub w siedzibie
GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wagonowa 18.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarza GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. ul. Wagonowa 18, 02-223
Warszawa, tel. kontaktowy 22 2433069, e-mail handlowy@globalexpress.pl w celu realizacji niniejszej umowy
doręczenia przesyłki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 PE i UE (RODO). Pani/Pana
dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały
wniesione do zbioru danych, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. W
każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, pobrania kopii,
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich przeniesienia. W
każdym momencie może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podane przez Panią/Pana dane osobowe
stanowią warunek zawarcia umowy doręczenia przesyłki.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas,
naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom,
bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i innym podmiotom współpracującym.
Należności z tytułu wykonanych usług Zleceniodawca wpłaca na rachunek bankowy GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. w
mBank S.A. nr: 53 1140 2017 0000 4902 1302 0924 w terminie wskazanym w wystawionej fakturze VAT.
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), będą przekazywane
do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
www.krd.pl. W przypadku przedsiębiorcy informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do dnia zapłaty lub
do 10 lat od daty dokonania wpisu, w przypadku konsumenta do dnia zapłaty lub 10 lat od daty
wymagalności/stwierdzenia roszczenia.
Zleceniobiorca ma prawo do prowadzenia windykacji drogą elektroniczną na wskazany przez Zleceniodawcę adres
e-mailowy …………………………………………………………………………………………. .
Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej ze strony GLOBAL
EXPRESS Sp. z o.o. na adres mailowy ……………………………………………………………………………….. .

Zleceniobiorca
……………………………………………

Zleceniodawca
……………………………………………

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 18, 02-223 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w celu przesyłaniu do mnie drogą
mailową informacji o promocjach, ofertach specjalnych oraz innych ofert handlowych. Podstawa prawna
przetwarzania: art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia
2016/679 PE i UE (RODO). Zostałem/łam poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że
mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, pobrania kopii, a także wycofania udzielonej zgody w
dowolnym momencie w taki sam prosty sposób.

Zleceniodawca
……………………………………………
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