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Usługi
główne

Cena dla pojedynczej Przesyłki

Podstawowe cechy Przesyłek

Nazwa usługi

Allegro miniKurier24 InPost

Allegro Kurier24 InPost

Maksymalne wymiary Przesyłki
w mm

Maksymalna waga Przesyłki
w kg

Maksymalna długość
boku: 800 mm
Suma długości boków nie
może przekraczać: 1600 mm

10

30

Nazwa usługi głównej
Allegro miniKurier24 InPost

Allegro Kurier24 InPost

Cena netto

8,90 zł

10,90 zł

Cena brutto

10,95 zł

13,41 zł

Usługi główne
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Usługi
dodatkowe

Ceny dla pojedynczej Przesyłki bez uwzględnienia VAT (netto)

Allegro
miniKurier24 InPost

Allegro
Kurier24 InPost

do 5 000 zł

w cenie usługi głównej

w cenie usługi głównej

do 10 000 zł

2,09 zł

2,09 zł

do 20 000 zł

2,44 zł

2,44 zł

2,00 zł

2,00 zł

nadanie 1 Przesyłki

5,00 zł

5,00 zł

nadanie 2 Przesyłek

4,50 zł

4,50 zł

nadanie 3 Przesyłek

4,00 zł

4,00 zł

nadanie 4 Przesyłek

3,50 zł

3,50 zł

w cenie usługi głównej

w cenie usługi głównej

Usługa dodatkowa
Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa

Płatność za pobraniem do 5 000 zł (COD)
Płatny podjazd kuriera

nadanie 5 Przesyłek lub więcej

Usługi dodatkowe
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Opłaty
dodatkowe

Ceny dla pojedynczej Przesyłki bez uwzględnienia VAT (netto)

Opłata
dodatkowa

Allegro
miniKurier24
InPost

Allegro
Kurier24
InPost

Weryfikacja wagi Przesyłki

10,00 zł

10,00 zł

Weryfikacja wymiarów Przesyłki

10,00 zł

10,00 zł

Opłata za traktowanie Przesyłki
jako ponadgabarytowej

15,00 zł

15,00 zł

Opłata za przekroczenie wagi

3,00 zł za każdy kg powyżej 10 kg

3,00 zł za każdy kg powyżej 30 kg

Opłaty dodatkowe
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Słownik:
usługi główne

Allegro miniKurier24 InPost

Usługa dla Sprzedawców Allegro umożliwiająca doręczenie paczki na wskazany
adres lokalu odbiorcy. Zawiera możliwość darmowego zwrotu oraz jest objęta
dodatkową ochroną ubezpieczeniową do 5 000 zł. Możliwe formy nadania: urządzenie
Paczkomat, PaczkoPunkt lub odbiór przez kuriera. Maksymalne wymiary przesyłki:
suma 3 boków nie większa niż 160 cm, a najdłuższy z nich nie przekracza 80 cm.
Maksymalna masa: 10 kg.

Allegro Kurier24 InPost

Usługa dla Sprzedawców Allegro umożliwiająca doręczenie paczki na wskazany
adres. Zawiera możliwość darmowego zwrotu oraz jest objęta dodatkową ochroną
ubezpieczeniową do 5 000 zł. Możliwe formy nadania: urządzenie Paczkomat,
PaczkoPunkt lub odbiór przez kuriera. Maksymalne wymiary przesyłki: suma 3
boków nie większa niż 160 cm, a najdłuższy z nich nie przekracza 80 cm. Maksymalna
masa: 30 kg.

Słownik
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Słownik:
usługi dodatkowe

Dodatkowa ochrona
ubezpieczeniowa

Usługa dostępna dla Przesyłek zawierających towary handlowe lub przedmioty
wartościowe do wskazanej wartości brutto.

Płatność za pobraniem
do 5 000 zł (COD)

Usługa płatności za pobraniem (inaczej: Cash on Delivery - COD) umożliwiająca
zamówienie przesyłki z możliwością realizacji płatności przez Odbiorcę, przed jej
odbiorem. Maksymalna kwota pobrania – do 5 000 zł.

Płatny podjazd kuriera

Płatny podjazd kuriera przy nadaniu określonej liczby Przesyłek (ad-hoc). Usługa
jest wkalkulowana w cenę, jeżeli Nadawca jednorazowo zleci nadanie 5 i więcej
Przesyłek, przy czym jeśli nadawane są jednocześnie Przesyłki w ramach usług
określonych Regulaminem świadczenia usługi „Allegro Paczkomat® 24/7 InPost”
świadczonej przez InPost Sp. z o.o. oraz Regulaminem świadczenia usług „Allegro
Kurier InPost” przez InPost Sp. z o.o. ulegają one zsumowaniu na potrzeby ustalenia
wynagrodzenia należnego za ich odbiór przez kuriera.

Słownik
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Słownik:
opłaty dodatkowe

Dla uniknięcia opłat – upewnij się, że prawidłowo deklarujesz gabaryt przesyłki podczas tworzenia etykiety, oraz że
Twoja przesyłka nie przekracza maksymalnej wagi i wymiarów.

Opłata jest naliczana w dwóch przypadkach:

Weryfikacja wagi Przesyłki*

a) przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi 10 kg dla usługi
Allegro miniKurier24 InPost - opłata jest naliczana łącznie
z Opłatą za przekroczenie wagi za każdy kg powyżej 10 kg
b) przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi 30 kg dla usługi
Allegro Kurier24 InPost - opłata jest naliczana łącznie z Opłatą za
przekroczenie wagi za każdy kg powyżej 30 kg
Dla uniknięcia opłaty - dla przesyłek o wadze powyżej 10 kg wybierz usługę Allegro
Kurier24 InPost oraz nie wysyłaj przesyłek przekraczających maksymalną wagę 30 kg.

Weryfikacja wymiarów
Przesyłki*

Opłata jest naliczana w przypadku przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych
wymiarów dla usług Allegro Kurier - suma 3 boków - 160 cm, długość najdłuższego nie
może przekroczyć 80 cm. Opłata jest naliczana łącznie z Opłatą za traktowanie Przesyłki
jako ponadgabarytowej.
Dla uniknięcia opłaty nie wysyłaj przesyłek przekraczających maksymalne wymiary.

Opłata za traktowanie
Przesyłki jako
ponadgabarytowej*

W stosunku do usług Allegro Kurier opłata jest naliczana w przypadku
przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych wymiarów usług Allegro Kurier suma 3 boków - 160 cm, długość najdłuższego nie może przekroczyć 80 cm. Opłata
jest naliczana łącznie z Opłatą za weryfikację wymiarów Przesyłki.
Dla uniknięcia opłaty nie wysyłaj przesyłek przekraczających maksymalne wymiary.

Opłata za przekroczenie wagi*

Opłata w wysokości 3,00 PLN netto za każdy rozpoczęty kg - jest naliczana w
przypadku przekroczenia maksymalnej wagi 10 kg dla przesyłek nadanych w
usłudze Allegro miniKurier 24 InPost oraz 30 kg dla przesyłek nadawnych w
usłudzie Allegro Kurier 24 InPost.
Opłata jest naliczana jednocześnie z opłatą dodatkową za Weryfikację wagi
Przesyłki.

*opłaty nie dotyczą Konsumentów

Słownik

07

Do niniejszego Cennika stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usługi „Allegro Kurier InPost” świadczonej przez InPost
Sp. z o.o., obowiązującego na dzień nadania Przesyłki, w szczególności w zakresie użytych w Cenniku pojęć i świadczonych usług.
Niniejszy Cennik (traktowany samodzielnie i bez wyraźnego połączenia z innymi ofertami InPost), nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.

