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Стандартний прайс-лист, в розумінні положень ділового договору. 
Ціни за одну Посилку без урахування ПДВ (нетто)

Кур’єрські послуги
для Бізнес-Клієнта

Основні характеристики посилки

Види посилок Максимальна 
вага Найдовший бік Сума розмірів Максимальні 

розміри

Стандартні до 50 кг до 120 см 220 см
найдовший бік 
120 см або сума 
розмірів 220 см

Габаритні (довжина x висота x ширина в см) / 6000

Довгомірні до 30 кг понад 200 см незастосовно
максимальна 

довжина одного 
боку до 350 см

Палета 70 - 800 кг незастосовно незастосовно 120 x 80 x 180 см

02Klient Biznesowy



Назва основної послуги

Вага [кг] Кур’єр «Стандарт»
Кур’єр – Доставка до

10:00 12:00 17:00

до 1 17,01 PLN 89,59 PLN 24,95 PLN 19,28 PLN

понад 1 до 2 18,14 PLN 90,72 PLN 27,22 PLN 20,41 PLN

понад 2 до 5 21,55 PLN 94,12 PLN 30,62 PLN 23,81 PLN

понад 5 до 10 24,95 PLN 97,52 PLN 32,89 PLN 28,35 PLN

понад 10 до 15 29,48 PLN 100,93 PLN 35,15 PLN 31,75 PLN

понад 15 до 20 32,89 PLN 105,46 PLN 38,56 PLN 35,15 PLN

понад 20 до 25 36,29 PLN 108,86 PLN 41,96 PLN 38,56 PLN

понад 25 до 30 39,69 PLN 112,27 PLN 45,36 PLN 41,96 PLN

понад 30 до 40 60,10 PLN 132,68 PLN 72,58 PLN 66,91 PLN

понад 40 до 50 72,58 PLN 145,15 PLN 85,05 PLN 79,38 PLN

доплата за пальне + 13% + 13% + 13% + 13%

03Бізнес-Клієнт

Ціни за одну посилку без урахування ПДВ (нетто)

Кур’єрські послуги
для Бізнес-Клієнта



04Бізнес-Клієнт

Ціни за одну посилку без урахування ПДВ (нетто)

Назва основної послуги

Вага [кг] Палета Стандарт

понад 50 до 100 220,00 PLN понад 400 до 500 435,00 PLN

понад 100 до 200 265,00 PLN понад 500 до 600 500,00 PLN

понад 200 до 300 306,00 PLN понад 600 до 700 565,00 PLN

понад 300 до 400 370,00 PLN понад 700 до 800 605,00 PLN

доплата за пальне + 13%

Кур’єрські послуги
для Бізнес-Клієнта
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Додаткова послуга Кур'єр «Стандарт» Кур’єр – Доставка до 
10:00/12:00/17:00» Палета Стандарт

Додатковий страховий захист

до 5 000 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN

до 10 000 PLN 2,09 PLN 2,09 PLN 2,09 PLN

до 20 000 PLN 2,44 PLN 2,44 PLN 2,44 PLN

до 50 000 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN

до 100 000 PLN 0,1% вартості

Післяплата до 5 000 PLN 6,00 PLN 6,00 PLN 6,00 PLN

Повернення документів 12,00 PLN 12,00 PLN 12,00 PLN

Доставка в суботу 15,00 PLN 15,00 PLN незастосовно

Доставка від 17.00 до 20.00 20,00 PLN незастосовно незастосовно

Доставка в зазначений час незастосовно 40,00 PLN незастосовно

Нестандартна посилка 20,00 PLN 20,00 PLN незастосовно

Довга посилка 100 PLN / 100 см 100 PLN / 100 см незастосовно

E-mail-послуга 1,00 PLN 1,00 PLN 1,00 PLN

SMS-послуга 3,00 PLN 3,00 PLN 3,00 PLN

Звіт накладених платежів - 
одноразовий 1,50 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN

Звіт про доставку – абонемент 10,00 PLN 10,00 PLN 10,00 PLN

Паперовий рахунок-фактура 7,00 PLN

Зміна адреси 
доставки

у зоні найближчого 
відділення 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN

за межами зони 
найближчого 

відділення
100% вартості основної послуги 100% вартості основної послуги 100% вартості основної послуги

Платний під’зд кур’єра

надання 1 посилки 5,00 PLN 5,00 PLN незастосовно

надання 2 посилок 4,50 PLN 4,50 PLN незастосовно

надання 3 посилок 4,00 PLN 4,00 PLN незастосовно

надання 4 посилок 3,50 PLN 3,50 PLN незастосовно

надання 5 посилок і більше входить у вартість основної послуги входить у вартість основної послуги незастосовно

Ціни без урахування ПДВ (нетто)

Додаткові послуги
для Бізнес-Клієнта

Бізнес-Клієнт
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Додаткова оплата Кур’єр «Стандарт» Кур’єр – Доставка
до 10:00 / 12:00 / 17:00

Палета Стандарт

Перевірка ваги та 
розмірів посилки 12,00 PLN 12,00 PLN 12,00 PLN

Оплата за нестандартну 
посилку 20,00 PLN 20,00 PLN незастосовно

Оплата за довгу посилку 100 PLN / 100 см понад 
200 см

100 PLN / 100 см понад 
200 см незастосовно

Оплата за габаритну 
посилку

3 PLN / кг понад  
50 кг до 70 кг

3 PLN / кг понад  
50 кг до 70 кг 3 PLN / кг понад 800 кг

Повернення посилки 
Відправнику 100% вартості основної послуги за одну посилку

Ціни за одну посилку без урахування ПДВ (нетто)

Додаткові оплати
для Бізнес-Клієнта

Бізнес-Клієнт
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Ціни за одну посилку без урахування ПДВ (нетто). 
Кур’єрські послуги, що надають можливість надсилати посилку з використанням  
інструмента «Менеджер Посилок».

Podstawowe cechy Przesyłek

Габарити
Мінімальна висота 

посилки з упаковкою  
[мм]

Максимальні розміри 
посилки з упаковкою 

[висота x ширина x 
довжина]

Максимальна вага
посилки

[кг]

A 1 80 x 380 x 640 25,00

B 81 190 x 380 x 640 25,00

C 191 410 x 380 x 640 25,00

D незастосовно 500 x 500 x 800 25,00

Габарити
Назва основної послуги

Кур’єр – «Менеджер Посилок»

A 12,84 PLN

B 14,06 PLN

C 17,06 PLN

D 24,38 PLN

  доплата за 
пальне 0%

Кур’єрські послуги
для Бізнес-Клієнта
– «Менеджер Посилок»
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Ціни за одну посилку без урахування ПДВ (нетто)

Додаткова послуга
Основна послуга

Кур’єр – «Менеджер Посилок»

Додаткове страхове покриття

до 5 000 PLN 1,50 PLN

до 10 000 PLN 2,09 PLN

до 20 000 PLN 2,44 PLN

Післяплата до 5 000 PLN 3,25 PLN

Платний під’зд кур’єра

надання 1 посилки 5,00 PLN

надання 2 посилок 4,50 PLN

надання 3 посилок 4,00 PLN

надання 4 посилок 3,50 PLN

надання 5 посилок і більше входить у вартість основної послуги

Додаткові послуги
для Бізнес-Клієнта
– «Менеджер Посилок»

Бізнес-Клієнта – «Менеджер Посилок»
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Ціни за одну посилку без урахування ПДВ (нетто)

Додаткова послуга
Основна послуга

Кур’єр – «Менеджер Посилок»

Перевірка ваги та розмірів посилки 10,00 PLN

Плата за Посилки з перевищеним габаритом 15,00 PLN

Посилки з перевищеним габаритом – 
більша за розміри 500 x 500 x 800мм 
або вагою, що перевищує 30 кг

200,00 PLN

Повернення посилки відправнику 100% вартості основної послуги за одну посилку

Додаткові оплати
для Бізнес-Клієнта
– «Менеджер Посилок»

Бізнес-Клієнта – «Менеджер Посилок»



Роздрібний Клієнт 10

Ціни за одну посилку – сума брутто  
(вартість нетто з урахуванням доплати за пальне та суми податку ПДВ)

Основні характеристики поштових відправлень

Габарити
Мінімальна висота 

посилки з упаковкою 
[мм]

Максимальні розміри 
посилки з упаковкою 

[висота x ширина x 
довжина]

Максимальна вага 
посилки 

[кг]

A 1 80 x 380 x 640 25,00

B 81 190 x 380 x 640 25,00

C 191 410 x 380 x 640 25,00

D незастосовно 500 x 500 x 800 25,00

Габарити

Назва основної послуги

«Менеджер Посилок» Швидкі відправлення 
InPost

Мобільний додаток 
«InPost Mobile»

A 15,79 PLN 15,79 PLN 15,79 PLN

B 17,29 PLN 17,29 PLN 17,29 PLN

C 20,99 PLN 20,99 PLN 20,99 PLN

D 29,99 PLN незастосовно незастосовно

Кур’єрські послуги
для Роздрібного Клієнта
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Ціни за одну посилку – сума брутто  
(вартість нетто з урахуванням доплати за пальне та суми податку ПДВ)

Додаткова послуга

Основна послуга

«Менеджер 
Посилок»

Швидкі 
відправлення 

InPost

Мобільний 
додаток «InPost 

Mobile»

Додаткове страхове покриття

до 5 000 PLN 1,85 PLN входить у вартість 
основної послуги

входить у вартість 
основної послуги

до 10 000 PLN 2,57 PLN незастосовно незастосовно

до 20 000 PLN 3,00 PLN незастосовно незастосовно

Післяплата до 5 000 PLN 4,00 PLN незастосовно незастосовно

Платний під’зд кур’єра

надання 1 посилки 6,15 PLN незастосовно незастосовно

надання 2 посилок 5,54 PLN незастосовно незастосовно

надання 3 посилок 4,92 PLN незастосовно незастосовно

надання 4 посилок 4,31 PLN незастосовно незастосовно

надання 5 посилок і більше входить у вартість 
основної послуги незастосовно незастосовно

Роздрібний Клієнт

Додаткові послуги
для Роздрібного Клієнта
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Додаткова оплата

Основна послуга

«Менеджер 
Посилок»

«Швидкі 
відправлення 

InPost»

Мобільний 
додаток

«InPost Mobile»

Перевірка ваги та розмірів посилки 14,76 PLN 14,76 PLN 14,76 PLN

Оплата за Посилку з перевищеним 
габаритом 18,45 PLN 18,45 PLN 18,45 PLN

Посилка з перевищеним габаритом – 
більша за розміри 500 x 500 x 800мм або 
вагою, що перевищує 30 кг

246,00 PLN 246,00 PLN 246,00 PLN

Повернення посилки відправнику 100% вартості основної послуги за одну посилку

Ціни за одну посилку – сума брутто  
(вартість нетто з урахуванням доплати за пальне та суми податк

Додаткові оплати 
для Роздрібного Клієнта

Роздрібний Клієнт
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Кур’єр «Стандарт»
Основна кур'єрська послуга, що полягає у доставці посилок «до дверей» 
Отримувача. Послуга призначена для стандартних посилок або посилок з 
габаритними чи фактичними розмірами та вагою.

Кур’єр – Доставка до 
10:00 / 12:00 / 17:00 год.

Кур'єрська послуга, що передбачає доставку стандартних посилок протягом 
гарантованого терміну доставки, тобто до 10:00, 12:00 або 17:00 год., наступного 
робочого дня.

Палета Стандарт Послуга доставки посилок на палеті/палетах, доступна для посилок, вага яких не 
перевищує 800 кг або розміри палеті не перевищують: 120 см x 80 см x 180 см.

Словник: 
Основні послуги

Словник: Основні послуги 13



«Менеджер Посилок»

Інструмент, доступний за адресою https://manager.paczkomaty.pl/, що дозволяє 
замовляти послуги після створення індивідуального облікового запису. 
Кур’єрські відправлення з «Менеджера Посилок» можна надати через 
Пачкомати InPost®, Пункти обслуговування посилок (ПачкоПункти) або через 
Кур’єра InPost. Надання поштових відправлень через Пачкомати та окремі 
Пункти обслуговування посилок (ПачкоПункти) недоступно для посилок з 
габаритом D. Використовуючи інтеграцію API, послугу «Менеджера Посилок» 
можна знайти під назвою: inpost_courier_c2c.

«Швидкі відправлення
InPost»

Інструмент призначений для Приватних Клієнтів, який дозволяє швидким 
та зручним способом замовляти послуги через веб-сайт: https://inpost.pl/
SzybkieNadania/.

Мобільний додаток 
«InPost Mobile»

Інструмент призначений для Приватних Клієнтів, який дозволяє швидким та 
зручним способом замовляти послуги через мобільний додаток «InPost Mobile», 
без необхідності роздруковувати етикетку.

Посилка або поштове 
відправлення

Елемент, про який йдеться у змісті Регламенту ТОВ «InPost» про надання 
поштових і транспортних послуг. У разі надання посилок, які складаються з 
більш ніж одного елементу, обрахування вартості послуги здійснюється за 
формулою: Вага посилки / Кількість Елементів = Середня вага Елементу (в одній 
посилці).

Словник: Основні послуги 14
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Додаткове страхове 
покриття

Послуга доступна для застрахованих поcилок (визначена у змісті Регламенту), 
що містять комерційні товари або цінні предмети, до вказаної суми брутто.

Накладений платіж 
до 5000 PLN

Послуга за накладеним платежем (по іншому: Cash on Delivery – COD), 
надає можливість замовити посилку з опцією оплати Отримувачем перед її 
отриманням. Максимальна сума післяплати не може перевищувати 5000 PLN.

Платний під’зд кур’єра

Послуга доступна у разі надсилання визначеної кількості посилок.  Оплата 
за під’їзд кур'єра входить у вартість послуги за відправлення посилки, якщо 
Відправник за один раз замовить відправлення 5 (п’яти) або більше посилок або 
елементів. Посилки, що надсилаються на підставі Регламенту Правила надання 
послуг „Пачкомати 24/7” компанією InPost Sp. z o.o, додаються до посилок, що 
надсилаються на підставі діючого Регламенту ТОВ «InPost» надання поштових і 
транспортних послуг. Оплати за послугу не поширюються на Клієнтів, які уклали 
договір купівлі-продажу абонементу, якщо його положення не передбачають 
інше.

Паперовий рахунок-
-фактура

Роздрукований рахунок-фактура у паперовій формі, виставлений компанією ТОВ 
«InPost» за надання послуг.

Повернення документів
Повернення підтверджених (печаткою або підписом) документів, що були 
додані до поштового відправлення, протягом 5 робочих днів, рахуючи від 
наступного дня після доставки посилки.

Доставка в суботу
Додаткова послуга доступна для кур’єрських посилок, яких доставка Отримувачу 
відбувається у суботу. Послуга доступна лише для посилок, наданих у п’ятницю, 
з доставкою до відділень кур'єрської мережі InPost.

Доставка від 17:00 до 20:00 Додаткова послуга, яка передбачає доставку посилки Отримувачу протягом 
робочих днів – від 17:00 до 20:00 год. Послуга доступна для кожного міста Польщі.

Доставка на визначений час
Додаткова послуга, яка передбачає доставку посилки протягом робочих днів, до 
визначеної Відправником пконкретно години. Доставка здійснюється лише від 
9:00 до 17:00 год., протягом проміжку часу, що складає 30 хвилин до зазначеної 
Відправником години.

Словник: Додаткові послуги 15

? Словник: 
Додаткові послуги



Нестандартна посилка
Послуга доставки посилки, один з розмірів якої перевищує 120 см або сума 
розмірів (довжина + ширина + висота) якої перевищує 220 см. Нестандартною 
посилкою вважаються також елементи круглої, циліндричної або овальної 
форми, неправильної форми або з виступаючими частинами.

Довга посилка

Посилка, довжина найдовшого боку якої перевищує 200 см. Максимальна 
фактична вага однієї посилки або елементу не може перевищувати 30 кг. Ціна 
довгої посилки обчислюється з урахуванням кожного розпочатого метра її 
довжини понад 200 см. Максимальна довжина посилки не може перевищувати 
350 см.

E-mail-послуга
Послуги, що передбачають надсилання інформації про етапи процесу доставки 
посилки за допомогою повідомлення SMS або електронного листа висланих до 
Отримувача. У межах послуги Отримувач отримує набір послідовної інформації 
про надання посилки Відправником: номер посилки та суму накладеного 
платежу, якщо це застосовано, дату прийняття посилки кур’єром з метою 
доставки, а також про залишене повідомлення (електронне авізо), у разі 
відсутності Отримувача посилки.

SMS-послуга

Звіт накладених платежів - 
одноразовий

Звіт про доставку кур’єрських посилок, який Відправник може згенерувати у 
додатку WebTrucker. Плата нараховується за кожен звіт.

Звіт накладених платежів - 
абонемент

Звіт про доставку кур’єрських посилок, що генерується автоматично у додатку 
WebTrucker, на підставі щомісячної абонентської плати.

Зміна 
адреси 
доставки

у зоні 
найближчого 
відділення  

Послуга зміни адреси доставки (адреси Отримувача), яка знаходиться у зоні 
найближчого відділення доставки.

за межами 
зони 
найближчого 
відділення   

Послуга зміни адреси доставки (адреси Отримувача), яка знаходиться за 
межами зони найближчого відділення доставки.
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Перевірка ваги та 
розмірів посилки*

Якщо Відправник вказав неправильну вагу та/або розміри посилки, 
нараховується додаткова оплата. Для того, щоб його уникнути, слід 
переконатися, що вказана вага та/або розміри посилки відповідають дійсності.

За кур’єрські послуги, що надаються за допомогою інструмента «Менеджер 
Посилок», додаткова оплата нараховується, якщо:
            а) перевищена вага посилки – тобто 25 кг, 
            б) перевищений будь-який з розмірів: 500x500x800 мм  
                 (висота x ширина x довжина), 
            в) посилка круглої, циліндричної або овальної форми, неправильної  
                 форми або з виступаючими частинами, 
             г) неправильно вказані габарити посилки.

Відповідно до пунктів a), б), в) – до суми платежу додається вартість послуги за 
надання негабаритного поштового відправлення.

Оплата за Посилку з 
перевищеним габаритом*

Додаткова оплата може нараховується, якщо:

            а)  перевищена вага посилки – тобто 25 кг,
            б) перевищений будь-який з розмірів: 500x500x800 мм  
                 (висота x ширина x довжина), або
            в) посилка круглої, циліндричної або овальної форми,  
                 неправильної форми або з виступаючими частинами
            г) неправильно вказані габарити посилки.

До суми платежу додається вартість послуги за перевірку ваги та розмірів 
негабаритної посилки.

Словник: Додаткові оплати 17

Щоб уникнути додаткових оплат, слід переконатися, що під час генерування етикетки Ви правильно вказали габарити 
посилки, а її вага та розміри відповідають зазначеним за відповідну послугу.

Більш докладну інформацію щодо розмірів, класифікації посилок та правильних способів упаковання, можна знайти у 
документі ZASADY PRZYGOTOWANIA I PAKOWANIA PRZESYŁEK INPOST за посиланням  https://inpost.pl/regulaminy.

? Словник: 
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Посилка  з перевищеним 
габаритом – більша за 
розміри 500 x 500 x 800 мм 
або вагою, що перевищує 
30 кг*

Додаткова оплата нараховується, якщо:

            а) перевищена вага посилки – тобто 30 кг,
            б) перевищений будь-який з розмірів: 500 x 500 x 800 мм  
                 (висота x ширина x довжина).

До оплати за перевірку ваги та розмірів посилки також нараховується оплата 
за надання посилці статусу “Посилки з перевищеним габаритом”.

Оплата за нестандартну 
посилку

Додаткова оплата нараховується, якщо:

            а) один з розмірів посилки перевищує 120 см, 
            б) сума розмірів посилки (довжина + ширина + висота) перевищує 220 см, 
            в) посилка круглої, циліндричної або овальної форми, неправильної  
                 форми або з виступаючими частинами.

Для того, щоб уникнути додаткового платежу, для надання посилки слід 
використовувати відповідні упаковання. Оптимальним рішенням є картонна 
коробка правильної форми, яка не перевищує максимальних розмірів.

Оплата за довгу посилку
Оплата нараховується, якщо елемент посилки перевищує 200 см, але не 
перевищує 350 см. Оплата у розмірі 100,00 PLN не нараховується за кожен 
розпочатий метр довжини посилки.

Оплата за габаритну 
посилку

Габаритною посилкою вважається елемент, габаритна вага якого перевищує 
фактичну вагу. Оператор залишає за собою право нараховувати додаткові 
оплати за визначення фактичної габаритної ваги посилки, відповідно до 
Цінника, а також за кожен розпочатий кілограм габаритної ваги посилки:

     а) що перевищує 50 кг – якщо габаритна вага перевищує 70 кг,  
                    Оператор розглядатиме габаритну посилку, як палетову посилку  
                    (послуга «Палета Стандарт»), 

     б) що перевищує 800 кг для палетових посилок.

? Словник: 
Додаткові оплати



Словник: Додаткові оплати 19

* оплати не поширюються на Відправників, які є Споживачами.

На Бізнес-Клієнтів, з якими Оператор уклав договори (відповідно до яких сплата платежів здійснюється у межах абонемента, на підставі заздалегідь 
визначеної фіксованої ціни послуг, що надаються Оператором та його готовності надання визначених послуг) про надання послуг, вартість яких 
не визначена у договорі, поширюються ціни, зазначені у змісті Прейскуранта цін, що діють у день укладення договору, якщо його положення не 
передбачають інше.

Повернення посилки 
Відправнику

У випадках, зазначених у змісті Регламенту, особливо за відсутністю 
Отримувача, відмови прийняття посилки або неправильно вказаної адреси, 
таку посилку Оператор повертає на адрес Відправника. Оплата за повернення 
посилки дорівнює сумі вартості нетто, сплаченої під час його відправлення 
(збільшеної на суму належного податку ПДВ), із застереженням, що сума оплати 
дорівнюватиме сумі вартості нетто (збільшеної на суму належного податку 
ПДВ) за відправлення посилки, відповідно до його фактичної ваги та розмірів, 
визначених Оператором, у разі виявлення різниці між вагою та розмірами, 
зазначеними Відправником.

? Словник: 
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До цього Прейскуранта цін застосовуються положення Регламенту ТОВ «InPost» надання поштових і транспортних послуг, дійсний 
на дату надання відправлення, зокрема що стосуються термінології та послуг, про які йдеться у змісті Прейскуранта цін. 

Цей Прейскурант цін, який являє собою окремий документ, не пов’язаний з іншими пропозиціями ТОВ «InPost», не є комерційною 
пропозицією, у розумінні Цивільного кодексу


