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Gabaryt Rozmiar 
maksymalny Waga Cena netto* Dodatkowe

A 8x38x64 cm

25 kg 

8,49 zł

8% opłata paliwowaB 19x38x64 cm 9,49 zł

C 41x38x64 cm 11,99 zł

 

Usługi dodatkowe

Cena netto*

Ubezpieczenie do 5 000 zł 1,50 zł

Ubezpieczenie do 10 000 zł 2,09 zł

Ubezpieczenie do 20 000 zł 2,44 zł

COD pobranie 1,30%**

 

* Cena netto będzie powiększona o właściwą stawkę VAT
** Obliczane od kwoty pobrania

1. Usługa Paczkomatowa dla Klienta Biznesowego



Opłaty dodatkowe – ceny netto*

Dopłaty związane z weryfikacją wagi i wymiarów przesyłki

weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki 10,00 zł

opłata za traktowanie przesyłki, jako ponadgabarytowej 15,00 zł

Przesyłka ponadgabarytowa Opłata netto

ponad 80x50x50 cm
200,00 zł**

powyżej 30 kg

dopłata za weryfikację paczki przy zmianie gabarytu 2,99 zł
 

Opłaty za nadanie paczek u kuriera – ceny netto*

Opłata za nadanie 1 paczki 5,00 zł

Opłaty dodatkowe do paczki
 

Opłata za nadanie 2 paczek 4,50 zł

Opłata za nadanie 3 paczek 4,00 zł

Opłata za nadanie 4 paczek 3,50 zł

Opłata za nadanie 5 paczek lub więcej - Usługa w cenie paczki

* Cena netto będzie powiększona o właściwą stawkę VAT
** Opłata za doręczenie Przesyłki „ponadgabarytowej”, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, będzie równa opłacie netto za Przesyłkę w 
gabarycie „C”, przy czym w przypadku doręczenia lub zwrotu Przesyłki „ponadgabarytowej”, której wymiary lub waga prz  ekraczają wymiary oraz 
wagę wskazane w § 4 ust. 8 Regulaminu, to jest 800x500x500 mm lub 30 kilogramów, będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 200,00 
zł netto (246 zł brutto). 



Gabaryt Rozmiar Waga Cena brutto wraz z opłatą paliwową*

A 8x38x64 cm

25 kg 

13,76 zł

B 19x38x64 cm 13,76 zł

C 41x38x64 cm 13,76 zł

 

1. Usługa Paczkomatowa dla Klienta Indywidualnego

Usługi dodatkowe

Cena brutto

Ubezpieczenie do 5 000 zł 1,85 zł

Ubezpieczenie do 10 000 zł 2,57 zł

Ubezpieczenie do 20 000 zł 3,00 zł

COD pobranie 1,60%**
 

* Cena netto + 12% opłaty paliwowej + 23% VAT
** Obliczane od kwoty pobrania



Opłaty dodatkowe brutto

Nadanie przesyłki paczkomatowej poprzez kuriera*

4 paczki 4,31 zł

5 i więcej paczek -

Dopłaty związane z weryfikacją wagi i wymiarów przesyłki

weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki 12,30 zł

opłata za traktowanie przesyłki, jako "ponadgabarytowej" 18,45 zł

Przesyłka ponadgabarytowa Opłata

ponad 80x50x50 cm
246,00 zł

powyżej 30 kg

dopłata za weryfikację paczki przy zmianie gabarytu 3,67 zł
 
* Usługa nadania Przesyłki Paczkomatowej poprzez kuriera jest wkalkulowana w cenę, jeżeli Nadawca jednorazowo zleci nadanie 5 (pięciu) 
i więcej Przesyłek Paczkomatowych, przy czym Przesyłki Paczkomatowe nadawane na podstawie aktualnego Regulaminu świadczenia usługi 
Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. sumują się z Przesyłkami kurierskimi i Przesyłkami towarowymi nadawanymi na podstawie 
aktualnego Regulaminu świadczenia usług pocztowych i przewozowych przez InPost Express Sp. z o.o.
W pozostałych przypadkach, Nadawca korzystający z opcji nadania Przesyłki Paczkomatowej poprzez kuriera uiszcza jednorazową opłatę, 
niezależnie od ceny za usługę, wynoszącą 3,50 zł netto (4,31 zł brutto).
** Opłata za doręczenie Przesyłki „ponadgabarytowej”, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, będzie równa opłacie netto za Przesyłkę w ga-
barycie „C”, przy czym w przypadku doręczenia lub zwrotu Przesyłki „ponadgabarytowej”, której wymiary lub waga prz  ekraczają wymiary oraz 
wagę wskazane w § 4 ust. 8 Regulaminu, to jest 800x500x500 mm lub 30 kilogramów, będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 200,00 zł 
netto (246 zł brutto). 

Do niniejszego Cennika stosuje się postanowienie regulaminu świadczenia usługi 
Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty sp. z o.o. obowiązującego na dzień nadania 
przesyłki, w szczególności w zakresie użytych w Cenniku pojęć i świadczonych usług.
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