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Cennik usług dodatkowych      

Czas oczekiwania na 
załadunek/rozładunek pow. 1 godz. – 
LTL, pow. 4 godz. FTL 

 20 EUR/każda rozpoczęta 
godzina 

Awizowanie dostawy – doręczenie 
przesyłki po uprzednim umówieniu 
przedziału godzinowego w przed 
dzień dostawy 

 10 EUR 

Przesyłka dłużycowa – powyżej 4m  + 50% 

Przesyłka pow. 2,4 m do 4m   100 EUR 

Waga palety pow. 730kg  + 25% 

Ustalenie właściwego adresu 
doręczenia – w przypadku, gdy 
podany adres przez klienta jest 
niepoprawny lub nie ma możliwości 
wjazdu ustalonym środkiem 
transportu 

 10 EUR 

Kontrola jakości przesyłki 
załadunek/rozładunek 

 50 EUR 

Dostawa just in time   80 EUR 

Odbiór just in time   50 EUR 

Pilne podjęcie przesyłki w dniu 
załadunku 

 50 EUR 

Odwołanie ładunku od 1 do 2 dni 
przed planowaną data odbioru LTL 

 50 EUR 

Odwołanie ładunku od 1 do 2 dni 
przed planowaną data odbioru FTL 

 150 EUR 

Przesyłka nieprzeładowywalna  150 EUR 

Doręczenie do osób prywatnych  50 EUR 

Przesyłka nieprzeładowywalna  150 EUR 

Zwrot przesyłki do nadawcy  + 100% 

Zmiana płatnika  10 EUR 

Zmiana wielkości przesyłki – usługa 
możliwa do wykonania po 
sprawdzeniu możliwości podjęcia 
przesyłki 

Koszt wg faktycznie 
zajmowanych miejsc 
paletowych 

 

Auto dedykowane Wycena indywidualna  

Multi pickup/multidelivery Wycena indywidualna  

Przesyłka ADR Wycena indywidualna  

Doręczenie sobotnie – po uprzednim 
umówieniu 

Wycena indywidualna  

Tereny odległe – doręczenie lub 
odbiór przesyłki z miejsc oddalonych 
od miast 

Wycena indywidualna  
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e-faktura Bezpłatnie 0 EUR 

Faktura w formie papierowej  5 EUR 

Dokument potwierdzający dostawę  Bezpłatnie 0 EUR 

Spedycja dokumentów  15 EUR 

Ubezpieczenie przesyłki 0,2% zadeklarowanej 
wartości przesyłki wraz z 
kosztem frachtu 

 

Organizacja odpraw celnych export 
lub import 

 65 EUR 

Dojazd do urzędu celnego/agencji 
celnej do 10 km 

 10 EUR 

Dojazd do urzędu celnego/agencji 
celnej pow. 10 km 

Wycena indywidualna  

Neutralizacja dokumentów ( poufna )  150 EUR 

Logistyka magazynowa Wycena indywidualna  

Opłata windykacyjna – dotyczy 
każdego wystawionego dokumentu 

 15 EUR 

Opłata windykacyjna – kosz i prowizja 
firmy windykacyjnej 

Do wysokości pełnej 
kwoty 

 

 

 


