Cennik krajowy*
Cennik przesyłek krajowych
(ceny brutto PLN z 23% VAT)

koperta
do 2 kg

13,75

do 5 kg

14,50
paczka

do 2 kg

13,75

do 5 kg

14,50

do 10 kg

15,50

do 15 kg

16,25

do 20 kg

16,50

do 25 kg

17,00

do 31,5 kg

17,25

do 40 kg

39,00

do 50 kg

49,00

do 100 kg

104,50

do 200 kg

117,50

do 300 kg

132,50

do 300 kg

132,50

do 500 kg

162,50

do 700 kg

192,50

paleta

Cennik usług dodatkowych krajowych
(ceny brutto PLN z 23% VAT)

Ubezpieczenie
do 1 000 PLN

0,00 zł

do 2 000 PLN

0,00 zł

do 3 000 PLN

0,50 zł

do 4 000 PLN

1,00 zł

do 5 000 PLN

1,50 zł

do 10 000 PLN

5,00 zł

do 20 000 PLN

10,00 zł

do 50 000 PLN

0,2% zadeklarowanej wartości

powyżej 50 000 PLN

0,4% zadeklarowanej wartości
Pobranie

do 5 000 PLN

do 10 000 PLN

do 15 000 PLN

Pobranie błysk (1D)

4,00 zł + 2% zadeklarowanej
wartości

8,00 zł + 2% zadeklarowanej
wartości

10,00 zł + 2% zadeklarowanej
wartości

Pobranie ekspres (5D)

4,00 zł + 1% zadeklarowanej
wartości

8,00 zł + 1% zadeklarowanej
wartości

10,00 zł + 1% zadeklarowanej
wartości

4,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

Pobranie standard (10D)

* usługa zwrotu pobrania - COD - jest przewidywanym terminem
Pozostałe
zwrotuusługi
liczonym
dodatkowe
w dniach roboczych od dnia następnego po doręczeniu paczki
Element niestandardowy

10,00 zł

Dokumenty

0,00 zł

Odbiór w sobotę

17,00 zł

Odbiór przesyłki w najbliższą sobotę

Odbiór w niedzielę i święta

45,00 zł

Odbiór przesyłki w najbliższą niedzielę lub święto

Doręczenie do godziny 10:00

59,00 zł

Doręczenie do godz. 10 w najbliższym dniu roboczym

Doręczenie do godziny 12:00

29,00 zł

Doręczenie do godz. 12 w najbliższym dniu roboczym

Doręczenie pomiędzy 12:00 - 14:00

29,00 zł

Doręczenie w godz. 12-14 w najbliższym dniu roboczym

Dokumenty w kopercie DPD o łącznej wadze do 0,5 kg

Doręczenie pomiędzy 14:00 - 17:00

29,00 zł

Doręczenie w godz. 14-17 w najbliższym dniu roboczym

Doręczenie przesyłki w sobotę

17,00 zł

Doręczenie w najbliższą sobotę

Doręczenie przesyłki w niedzielę i święta

45,00 zł

Doręczenie w najbliższą niedzielę lub święto

Doręczenie do rąk własnych

9,00 zł

Doręczenie do rąk własnych odbiorcy (adresata)

Dokumenty zwrotne

9,00 zł

Odbiorca wręcza kurierowi dokumenty dla nadawcy

Przesyłka zwrotna

123% wartości netto przesyłki

Odbiorca wręcza kurierowi przesyłkę dla nadawcy

SMS

0,20 zł

Informacja dla odbiorcy na wskazany nr telefonu

E-mail

0,00 zł

Informacja dla odbiorcy na wskazany e-mail

Opony

0,00 zł
Cennik opłat dodatkowych krajowych
(ceny brutto PLN z 23% VAT)

Odbiór własny w oddziale DPD

0,00 zł

odbiorca sam odbiera przesyłkę z oddziału DPD

Zwrot do nadawcy

***

opłata za zwrot do nadawcy niedostarczonej przesyłki

Przekierowanie przesyłki

***

zmiana adresu odbiorcy w trakcie trwania usługi

Weryfikacja wagi lub wymiarów

10,00 zł + ***

opłata za przekroczenie zadeklarowanych parametrów

Kolejna próba doręczenia

10,00 zł

opłata za drugą i każdą kolejną nieskuteczną próbę

List wypisany ręcznie

6,00 zł

ręczne wypisanie listu przewozowego przez kuriera

Magazynowanie

2,00 zł

w przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia - opłata
za każdy dzień przechowywania w oddziale DPD

Pusty podjazd kuriera

10,00 zł

brak nadawcy, nieprzygotowana przesyłka

Oczekiwanie kuriera

10,00 zł

oczekiwanie na nadanie lub odebranie przesyłki powyżej 10
minut; opłata za każde rozpoczęte 10 minut

Przesyłka niebezpieczna

1 000,00 zł

nadanie lub próba nadania materiałów niebezpiecznych, w tym:
płynów, ADR, pirotechniki

* usługa zwrotu pobrania - COD - jest przewidywanym terminem zwrotu liczonym w dniach roboczych od dnia następnego po doręczeniu paczki

