
PRZESYŁK| KRAJOWE

do 1o k8 do żo k8 do 31,5 k6

PRzEsYtKl MlĘDZYNARoDoWE - EURoPA

do lo kg do 15 kg do z5 kg do 31,5 kg PC7I"'
KRAJ do z kg' do5kgdo5k6

15.60 17,40 18,90 U 35,00 53,60 57,60 59.20 62,40 65.60
12,50 13,80

88,80Fl 59,00 84.80 89.60 106,40 ,l 16.80 3-4

GB 49,00 84.80 88.80 90.40 96,00 98,40 3_5

DoCumentReturnsenice
zwlot potwicldzonych przcz odbiotcę
oryginalórł dokumentów
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Dolęcżenie przesylki ze

i przekazanie pieniędzy na

dawcy

pcbranietn
konto Na. 4,80

PiCk&shipszlvl(g
i]9iu8a dolęCzenia pomiędzy osobami
trZecimi
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Pick&5hip$crvkc
6,50 PLN

7a:oosźni.e
Dotęłzelie prześylki do godżany 1o:oo
kole;nego dnia roboczego

16,oo PLN

12fros.fvlśa
Doręczenie przesylki do 8odz. ]2:oo
kolejnego dnil robor:zego

8,oo PLN

5atWdayseruiQ Doręclenie przesylki W 50botq 20,oo PLN

PARAMETRY PACZEK

r WaBa jednostkowa do 31,5kg
r obwód + najdluższy bok < 3rn
l najdiuższy bok < zm
l szerokość < 8o cm
r Wysokość < 60 cm

JAK oBLlczYe KoszT PAczKl?

CENA PRZESYłK! NETTO =
(cena za paczkę + cena za uriuti dodatkowe) +

+ korekta paliwowa + korekta drogowa

+ 7ooyo
?oniżej 60% deklaracji pon]żej 50% dekIaracji +15% pon1 \9i deklaraqi

cenniki Podane €eny 9ą cenam! neiioW PLN.

Termin platnoś(i 14 dni
cykl faktUrowania l4 dni

Pod5tawy praWne ffinegulaminuświadczeniaUrtugprzezCeneralLo8i5tic!s'V5tem5Fo'landsp-?o,o,ReBulnminzo5tridolącŻonydo
ni" *]rr.1'.i.rty. ł.tuilnu,1ego *.rla j"rt iównieź do:Łępna na ltronach inte rnetolgych 6LS poIand: m,8ls_'roup,eu,

odpowiedZialnośćcL5 Polnnd W obro(ie krrjowym, do 6,ooo PLN nn PaczkęAddOnln5urance

lndekśacia €en GLs f,oland ża5trże.a §obie plawo do corocznc1 tndckac.,l ccn w5krżanych w Cenniku, o za5ad;ch lndek5aql cen ijLs l'oland Potnformu,le wszYstklch Klicn-

wnie5ienia 
'plżeclwu. 
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