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§ 1. Загальні положення 

 
1. Ці Правила (що надалі іменуються «Правила») визначають умови виконання компанією InPost sp. z o.o. 

із місцезнаходженням в Кракові (що надалі іменується «InPost»), послуги забору кур’єром InPost (що 
надалі іменується «Кур’єр») посилок, що передаються Продавцями відповідно до Правил Allegro, згідно 
з програмою SMART (що надалі іменується «Послуга забору»), відправником якого є компанія Allegro.pl 
sp. z o.o.  із місцезнаходженням в Познані (надалі – «Allegro»).  

2. Послуга забору посилки призначена лише для людей, які пропонують продаж товарів через 
аукціонний портал allegro.pl (далі «Продавець») за програмою SMART, яку надає Allegro відповідно до 
Регламенту «Allegro Smart!» для Продавців, доступний на https://allegro.pl. 

3. Послуга забору посилки – це транспортна послуга в розумінні загальноприйнятого законодавства, що 
полягає в тому, що представник InPost забирає посилки, надані Продавцем, і доставляє їх до відділення 
InPost для виконання поштової послуги на основі окремої угоди, укладеної між InPost та Allegro.  

4. Поточні Правила доступні на веб-сайті InPost за адресою: https://inpost.pl/regulamins. Послуга забору, 
замовлена Продавцем до дати набрання чинності новими Правилами, буде виконана на умовах, що 
діють на дату замовлення цієї послуги. InPost інформуватиме Продавців про значні зміни в Правилах, 
включаючи ціни та правила надання Послуги забору посилки, у формі інформації, надісланої 
принаймні за 14 днів до MP та на веб-сайті InPost, доступному за адресою https://inpost .pl. 

5. Програма SMART – це функціональність, яку пропонує Продавцю Allegro на підставі окремої угоди, 
укладеної між Продавцем та Allegro, згідно з якою Allegro несе відповідальність перед Продавцем за 
процес організації доставки посилок Продавця людям, які купують товари у Продавця на платформі 
Allegro.pl (Покупець). 

 
§ 2. Правила замовлення та виконання Послуги забору посилки  

 
1. Послугою забору можуть користуватися Продавці, зазначені в § 1 п. 2 вище, виключно стосовно товарів, 

пропонованих Allegro.pl в рамках програми SMART та відповдно до правил цієї програми, вказаними 
§1 п. 2 вище, якщо вони мають активний індивідуальний обліковий запис у Менеджері посилок (далі – 
MP), налаштований та підключений до індивідуального облікового запису на аукційному порталі 
allegro.pl та вони не мають заборгованості перед InPost. Прийняття Правил та згода на обробку 
персональних даних в обсязі, необхідному для належного надання Послуги забору є необхідними 
перед початком користування цієї послугою і відбувається через обліковий запис у MP. 

2. Замовлення Послуги забору посилки має бути ініційовано через індивідуальний обліковий запис 
Продавця в MP або через API (інтерфейс програмного забезпечення - англ. Application Programming 
Interface) додатка MP. Для цього InPost у MP надає такі функції: 

а) заява про кількість посилок, які повинен забрати Кур’єр, 
б) замовлення Послуг забору шляхом виклику кур’єра для отримання посилок у заявленій кількості 

від Продавця, 
в) заповнення детальних даних Продавця із запитом на видачу рахунку-фактури з ПДВ за виконання 

Послуги прийняття посилки, 
г) інші функціональні можливості, доступні Продавцю в MP у рамках співпраці Allegro та InPost. 

3. Продавець з метою замовлення Послуги забору: 
а) входить до МР, ввівши свою адресу електронної пошти та індивідуальний пароль, відомий 

Продавцю, 
б) замовляє та платить за Послугу забору при надання замовлення обслуговування посилок, 
в) створює та друкує транспортну етикетку посилки, 
г) надійно прикріплює етикетку на посилці, 
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д) надає посилки з етикетками Кур'єру в кількості, заявленій при замовленні послуги забору.  
4. Умовою здійснення InPost вищезазначеної послуги є її замовлення Продавцем через MP у робочий 

день і до граничного часу, визначеного для даної зони згідно з таблицею нижче: 
 

Зона «А» до 16:00 

Зона «В» до 15:00 

Зона «С» до 14:00 

Зона «D» до 13:00 

 
5. Години, зазначені в п. 4 вище - це граничні терміни подачі Продавцем замовлення на отримання 

Посилки Кур’єром у MP. Якщо Продавець замовить забір Посилки Кур’єром у MP після граничного часу 
для зони, в якій має відбутися забір, забір посилок відбудеться на наступний робочий день.   

6. Днем відправлення Посилки, що приймається Кур'єром, є: 
1) робочий день, в який Продавець зробив замовлення на отримання Посилки до граничного часу, 

відповідно до п. 5 вище, або  
2) робочий день, що настає безпосередньо за робочим днем, у який Продавець зробив 

замовлення на отримання Посилки, якщо Продавець оформив це замовлення після закінчення 
граничного часу, відповідно до п. 5 вище, або 

3) робочий день, що настає безпосередньо за неробочим днем, в який Продавець зробив 
замовлення на отримання Посилки, 

7. Поділ на зони зазначено в таблиці в п. 4 вище залежить від знаходження місця забору посилок 
Кур’єром та поштового індексу, присвоєного цьому місці. Продавець може перевірити зону, з якої 
кур’єр має забрати посилку, на сайті: https://inpost.pl. InPost залишає за собою право змінювати 
діапазони поштових індексів, присвоєних даній зоні, як показано на вищевказаному веб-сайті, про що 
він повідомить на вищезгаданому веб-сайті принаймні за 10 днів до запланованої зміни, і ця зміна не 
означає зміни цих Правил. У зв’язку з вищевикладеним InPost рекомендує Продавцю, який бажає 
замовити Послугу забору, перевірити, перш ніж замовляти її, зону, в якій знаходиться вказане ним 
місце забору посилки,  

8. Замовлення Послуги забору кур’єром можуть бути подані Відправником тільки в робочі дні. Приїзд 
кур'єра відбуватиметься лише в робочі дні.  

9. Забрання Посилок Кур'єром відбувається в робочий день, згідно з замовленням Продавця в MP. Після 
оформлення замовлення, забрання Посилки Кур'єром відбудеться в робочий день оформлення 
замовлення з урахуванням пункту 11 нижче.   

10. Граничні години, зазначені у таблиці в п. 4 вище, не поширюються на регулярні кур’єрські 
відправлення, узгоджені InPost з Продавцем за окремою угодою, які не є Послугою забору посилки, 
описаною в цьому пункті,   

11. Якщо InPost не зміг забрати Посилки в даний день з причин, пов’язаних з Продавцем, у разі форс-
мажорних обставин або у разі порушення Продавцем положень Правил або закону, отримання 
відбудеться наступного робочого дня після припинення дії вищезазначених причин. Якщо наступного 
дня отримання знову неможливе з причин, зазначених вище, запит на отримання буде скасовано, а 
для наступного приїзду Кур’єра необхідно повторно оформити замовлення Послуги забору посилки.    

12. Прийнята посилка транспортується в той же день, коли вона була надана (відповідно до п. 6 вище), 
Кур’єром до організаційного підрозділу InPost, де InPost починає надавати послуги, передбачені 
договором, укладеним між InPost і Allegro щодо цієї посилки.    

13. У рамках Послуги забору посилки кур’єр InPost не приймає посилки без транспортної етикетки InPost, 
згенерованої через MP. 
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§ 3. Оплата Послуги забору посилок  
 
1. Послуга забору посилок оплачується в залежності від кількості посилок, переданих Продавцем кур’єру 

InPost, згідно з наступним прейскурантом: 
 

 
 
 

 
Ціна нетто 
за Послугу 

забору 
 
 

5,56 зл. / 1 шт. 
Платіж за отримання однієї посилки кур’єром 

InPost у рамках Послуги забору 

5,01 зл. / 2 шт. 
Платіж за отримання двох посилок кур’єром 

InPost у рамках Послуги забору 

4,45 зл. / 3 шт. 
Платіж за отримання трьох посилок кур’єром 

InPost у рамках Послуги забору 

3,89 зл. / 4 шт. 
Платіж за отримання чотирьох посилок 

кур’єром InPost у рамках Послуги забору 

0,00 зл. / 5 та більше 
штук 

При передачі п'яти і більше посилок кур'єру 
InPost - не немає плати за послугу забору. 

 
2. Ціни, наведені в п. 1 вище буде збільшено на ПДВ за застосовною ставкою. 
3. При визначенні кількості посилок InPost буде враховувати кількість посилок в межах одного 

замовлення в MP.   
4. Усі платежі за Послугу забору посилок здійснюються Продавцем наперед через MP, тому Продавець, 

щоб скористатися послугою забору, зобов’язаний мати відповідні кошти на своєму MP-рахунку. InPost 
має право відмовити в наданні послуги забору Продавцю, у якого на рахунку MP недостатньо коштів 
для оплати замовлених послуг забору посилок.  Платежі також можуть здійснюватися із заборгованістю 
на основі окремої письмової угоди з InPost.  

5. Послуга забору посилок є безкоштовною, якщо Продавець замовляє в InPost одноразово забрати 5 
(п’ять) або більше посилок, при цьому вищезазначена сума посилок включає, крім посилок, переданих 
у рамках Послуги забору, також посилки, що надаються Продавцем як відправником в рамках в рамках 
послуг InPost «Allegro Kurier InPost» (на підставі Правил надання послуги «Allegro Kurier InPost» 
компанією InPost Sp. z o.o.), «Allegro Paczkomat 24/7 InPost» (на підставі Правил надання послуги «Allegro 
Paczkomat InPost», що надається InPost Sp. o.o.), кур’єрських та транспортних послуг (на підставі Правил 
надання поштових і транспортних послуг InPost Sp. z o.o.) та Послуги «Paczkomaty 24/7» (на підставі 
Правил надання послуги «Paczkomaty 24/7» InPost Sp. z o.o. ).  Положення цього пункту застосовуються 
лише у разі відправлення або надання посилок за допомогою кур’єра з місця, раніше заявленого для 
забору Продавцем (Користувачем, Відправником) у MP.  

 
§ 4. Заключні положення 

 
1. Для передачі Продавцем прав або обов’язків за договором надання Послуги забору посилок  іншій 

особі необхідна попередня письмова згода InPost. 
2. InPost має право відмовити в наданні Послуги забору посилок будь-якому Відправнику, який 

запізнився зі сплатою будь-якого платежу на термін більше 7 днів. 
3. Робочим днем у розумінні Положення є день з понеділка по п'ятницю, крім суботи та святкових днів. 
4. Будь-які положення цих Правил не поширюються на укладені договори зі Споживачами, якщо такі 

положення будуть визнані недозволеними договірними умовами або практикою, що порушує 
колективні інтереси Споживачів. В іншому обсязі дії положення Правил є обов’язковими для 
Споживача, якщо вони прямо не виключені в Правилах стосовно Споживачів. 
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5. У питаннях, не врегульованих цими Правилами, застосовуються положення обов'язкові норми 
законодавства, зокрема Закону про транспорт та Цивільного кодексу. 

6. Правила набирають чинності з 1 Листопада 2022 року і змінюють Правила від 17 жовтня 2022 року. 

 


