
Aneks nr 6 
z dnia 20.06.2011 r. 

 
do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego 

Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 
 

§ 1 
 
Z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadza sie w Regulaminie Świadczenia Krajowych Usług Przewozu 
Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o., obowiązującym od dnia 1 
marca 2008 r., następujące zmiany: 
 
1) w § 7a po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującej treści: 
 

„Przewoźnik świadczy usługi Z-ręczna dostawa wyłącznie w przypadku, gdy Nadawca 
(dotyczy usługi Z-ręczny Załadunek) i Odbiorca (dotyczy usługi Z-ręczny Rozładunek) 

przesyłki jest przedsiębiorcą.” 
 
2) dotychczasowe brzmienie § 7a ust. 9 Regulaminu traci moc, a w jego miejsce wprowadza 

się następującą treść: 
 

„Dane adresowe Nadawcy i Odbiorcy podawane w treści Zlecenia transportowego i 
Dokumentu przewozowego winny obejmować: pełne brzmienie firmy z podaniem formy 

prawnej, numer NIP, numer REGON, pocztowy kod adresowy, nazwę miejscowości, nazwę 

ulicy bądź osiedla, numer domu, numer lokalu oraz numery telefonu, faksu i adres poczty 

elektronicznej.” 
 

3) dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 Regulaminu traci moc, a w jego miejsce wprowadza 
się następującą treść: 

 
„Nadawca zobowiązany jest zapewnić właściwe opakowanie towarów stanowiących 
przedmiot Przesyłki. Opakowanie Przesyłki winno odpowiadać wymogom wynikającym z 

przepisów prawa, a w każdym przypadku winno być odpowiednie do rodzaju i właściwości 

towarów stanowiących przedmiot Przesyłki. Każde opakowanie - bez względu na rodzaj – 

winno: uniemożliwiać dostęp do zawartości Przesyłki bez jego przerwania bądź naruszenia, 

zapewniać stabilność i utrzymanie równowagi towaru oraz chronić przed czynnikami 

zewnętrznymi. W przypadku towarów ułożonych na palecie, towar winien zostać ułożony na 

palecie w taki sposób, by nie wystawał poza obręb palety, a całość winna zostać owinięta 

szczelnie folią stretch i zabezpieczona  dodatkowo taśmą firmową Nadawcy. Towary 

umieszczone na- albo w- innych niż paleta Jednostkach transportowych winny zostać 

zabezpieczone od wewnątrz przed możliwością przemieszczenia. W przypadku nadawania 

do przewozu maszyn lub urządzeń z wystającymi elementami – należy zabezpieczyć te 

elementy przed uszkodzeniem w trakcie przewozu i Czynności ładunkowych. Ponadto 

Jednostki transportowe, o których mowa, winny zostać owinięte szczelnie folią stretch i 

zabezpieczone dodatkowo taśmą firmową Nadawcy, a w razie potrzeby zaopatrzone w 



oznaczenia wskazujące na ewentualny specjalny charakter Przesyłki lub specjalne wymogi 

co do sposobu ich przewozu, np. „uwaga szkło”, „góra/dół”.” 
 
4) traci moc Załącznik nr 5 do Regulaminu „Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu 

usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych” w 
dotychczasowym brzmieniu, a w jego miejsce wprowadza sie Załacznik nr 5 
„Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego 
przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych” w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
lipca 2011 r., załączonym do niniejszego Aneksu. 

 
§ 2 
 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego 
Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. obowiązującego od dnia 1 marca 2008 r. 
nie ulegają zmianie.  
 

§ 2 
 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. 
 


