
 

 

 

Tabela 3 do Załącznika 4 

„Wynagrodzenie Przewoźnika” 

 

Tabela 3a 

Usługi Dodatkowe dostępne dla Zleceniodawców, którzy nie korzystają z usługi Cargo Classic i 
Cargo Premium 

 

Opis usługi dodatkowej Cena usługi dodatkowej 

Wymiana i zwrot palet EUR (ROP) 5,00 PLN za paletę 

Uzyskanie potwierdzenia dokumentu przez odbiorcę 
przesyłki i udostępnienie skanu potwierdzonego 
dokumentu drogą elektroniczną (e-ROD) 

10,00 PLN (z tytułu wszystkich 
dokumentów dołączonych do jednej 
przesyłki) 

Dostarczenie oryginału dokumentu dotyczącego 
wykonania usługi przewozu lub stanowiącego 
przedmiot usługi dodatkowej e-ROD, w terminie 10 
dni roboczych od dnia roboczego skierowania 
żądania udostępnienia oryginału dokumentu - nie 
wcześniej jednak niż 10 dni roboczych od dnia 
wydania przesyłki odbiorcy 

29,00 PLN (za dokument/dokumenty objęte 
jednym żądaniem dotyczącym jednej 
przesyłki) 

Powiadomienie odbiorcy o nadaniu przez nadawcę 
przesyłek do transportu (I-SMS) 

1,00 PLN za przesyłkę 

Ręczny za-/rozładunek przesyłki (Z-ręczna dostawa) 

16,00 PLN za każde rozpoczęte 100 kg 
wagi przeliczeniowej (minimum 16 PLN / 
przesyłka) 

Scedowanie frachtu na odbiorcę (CFT) 10,00 PLN 

Pobranie gotówki za towar (COD) 
20,00 PLN (z tytułu jednej kwoty pobrania 
do kwoty maksymalnej 10 000 PLN) 

Dostawa do osoby prywatnej (HMD) 30,00 PLN za przesyłkę 

Usługa wniesienia (SLF) 40,00 PLN za przesyłkę 

Dostawa godzinowa (TID) 30,00 PLN za przesyłkę 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Tabela 3b 
 
Usługi Dodatkowe dostępne dla Zleceniodawców, którzy korzystają z usługi Cargo Classic  
 

Usługa 

dodatkowa 
Opis usługi dodatkowej  Cena usługi dodatkowej 

ROP Wymiana i zwrot palet EUR przy dostawie 5,00 PLN za paletę 

ROP48 Pobranie od odbiorcy do 48 palet EUR i zwrot do nadawcy 12,00 PLN za przesyłkę 

e-ROD Elektroniczny dostęp do potwierdzonych dokumentów 7,00 PLN za przesyłkę 

EML E-mail powiadamiający odbiorcę o odbiorze i dostawie 0,00 PLN za przesyłkę 

SMS SMS powiadamiający odbiorcę o odbiorze i dostawie 1,00 PLN za przesyłkę 

COD Pobranie od odbiorcy gotówki za towar 20,00 PLN za przesyłkę 

CFT Pobranie od odbiorcy gotówki za transport 10,00 PLN za przesyłkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 3c 
 
Usługi Dodatkowe dostępne dla Zleceniodawców, którzy korzystają z usługi Cargo Premium 

 

Usługa 

dodatkowa 
Opis usługi dodatkowej  Cena usługi dodatkowej 

ROP Wymiana i zwrot palet EUR przy dostawie 5,00 PLN za paletę 

ROP48 Pobranie od odbiorcy do 48 palet EUR i zwrot do nadawcy 12,00 PLN za przesyłkę 

e-ROD Elektroniczny dostęp do potwierdzonych dokumentów 7,00 PLN za przesyłkę 

EML E-mail powiadamiający odbiorcę o odbiorze i dostawie 0,00 PLN za przesyłkę 

SMS SMS powiadamiający odbiorcę o odbiorze i dostawie 1,00 PLN za przesyłkę 

COD Pobranie od odbiorcy gotówki za towar 20,00 PLN za przesyłkę 

CFT Pobranie od odbiorcy gotówki za transport 10,00 PLN za przesyłkę 

HMD Dostawa przesyłki do osoby prywatnej (B2C) 20,00 PLN za przesyłkę 

SLF Wniesienie przesyłki przez kierowcę (B2C) 40,00 PLN za przesyłkę 

HUN Ręczny rozładunek przesyłki przez kierowcę (B2B) 16,00 PLN za 100 kg 

HLO Ręczny załadunek przesyłki przez kierowcę (B2B) 16,00 PLN za 100 kg 

ADV Informacja telefoniczna o planowanej godzinie dostawy 5,00 PLN za przesyłkę 

Cargo Premium (PLUS) 

DDG Gwarancja dostawy przesyłki na dany dzień 20,00 PLN za przesyłkę 

TID Dostawa na wskazaną godzinę (12:00 - 22:00) 30,00 PLN za przesyłkę 

TID08 Dostawa przesyłki do godziny 08:00 100,00 PLN za przesyłkę 

TID10 Dostawa przesyłki do godziny 10:00 75,00 PLN za przesyłkę 

TID12 Dostawa przesyłki do godziny 12:00 50,00 PLN za przesyłkę 

TIS Dostawa w 2-godzinnym oknie czasowym (12:00 - 22:00) 25,00 PLN za przesyłkę 

 


