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Export  

Polska > 
Czechy 

Export  
Polska > 
Słowacja 

Export  
Polska > 
Niemcy 

Export 
Polska > 
Holandia 

Export 
Polska > 
Węgry 

Export 
Polska > 
Rumunia 

Export 
Polska > 

Litwa 

Export 
Polska > 

Łotwa 

Export 
Polska > 
Estonia 

 Usługa Dodatkowa - opis Sposób 
obliczania Opłata w € netto 
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 ROP Wymiana palet EUR u odbiorcy (przy 

dostawie) i ich zwrot do zleceniodawcy za paletę 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 

e-ROD  Elektroniczny dostęp do dokumentów 
potwierdzających dostawę za przesyłkę 2,00 € 2,00 € 5,00 € 5,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

COD 
Pobranie od odbiorcy należności za towar i 
przekazanie pobranej kwoty na konto 
zleceniodawcy (max. kwota 2.500 EUR) 

za przesyłkę 4,00 € 4,00 € 7,00 € usługa 
bezpłatna 7,00 € usługa 

niedostępna 
usługa 

niedostępna 
usługa 

niedostępna 
usługa 

niedostępna 

SPU Odbiór własny przesyłki z magazynu Raben za 100 kg* 2,00 € 2,00 € 4,00 € 4,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

ADVPU Powiadomienie nadawcy o planowanej 
godzinie odbioru za przesyłkę 3,00 € 3,00 € 6,00 € 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

RTS Dostawa przesyłki w oknach czasowych 
Raben za przesyłkę usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
usługa 

bezpłatna 
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ND08 
Dostawa przesyłki do godz. 08:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę 24,00 € 24,00 € wycena 
indywidualna 80,00 € 80,00 € wycena 

indywidualna 24,00 € 55,00 € usługa 
niedostępna 

ND10 
Dostawa przesyłki do godz. 10:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę 20,00 € 20,00 € 35,00 € 35,00 € 20,00 € wycena 
indywidualna 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

ND12 
Dostawa przesyłki do godz. 12:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę 16,50 € 16,50 € 20,00 € 20,00 € 16,50 € 20,00 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 

ND16 
Dostawa przesyłki do godz. 16:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę 2,50 € 2,50 € 8,00 € 8,00 € 2,50 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

FIX08 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz. 08:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę 28,00 € 28,00 € wycena 
indywidualna 85,00 € 85,00 € wycena 

indywidualna 65,00 € 65,00 € 65,00 € 

FIX10 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.10:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę 21,00 € 21,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € wycena 
indywidualna 21,00 € 21,00 € 21,00 € 

FIX12 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.12:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę 17,50 € 17,50 € 25,00 € 25,00 € 17,50 € 25,00 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

Tabela nr 3a do Załącznika 4 
 

Usługi Dodatkowe Cargo Classic i Cargo Premium - Dystrybucja Międzynarodowa 
(dostępne od 02.01.2019r., realizowane na zlecenie Klienta) 
 



* za każde rozpoczęte 100 kg wagi przeliczeniowej

Szczegółowy opis Usług Dodatkowych dostępny jest w załączniku nr 1 do „Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych przez Raben 
Logistics Polska sp. z o.o.” umieszczonych na stronie internetowej Przewoźnika. 

FIX 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu w 
czasie godzin pracy (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę 7,00 € 7,00 € 12,00 € 12,00 € 7,00 € 12,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 

EXL Dostawy przesyłki w uzgodnionym dniu i 
godzinie za przesyłkę 30,00 € 30,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

CALL Kontakt telefoniczny kierowcy Raben z 
odbiorcą przed dostawą za przesyłkę 0,80 € 0,80 € 1,50 € 1,50 € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 

OTS Dostawa przesyłki w oknach czasowych 
klienta za przesyłkę 25,00 € 25,00 € wycena 

indywidualna 37,00 € 37,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 

ADV Telefoniczne ustalenie terminu dostawy z 
odbiorcą za przesyłkę 6,00 € 6,00 € 8,00 € 8,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

ADV3 Awizacja dostawy przez Raben na 
platformie www klienta za przesyłkę 2,00 € 2,00 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

HUN Rozładunek przesyłki przez kierowcę i 
dostarczenie do wskazanego miejsca za 100 kg* 3,00 € 3,00 € 20 € (za 

przesyłkę) NA 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

PEP Odbiór pustych opakowań po rozpakowaniu 
towaru za przesyłkę usługa 

niedostępna 
usługa 

niedostępna 3,50 € usługa 
niedostępna 

usługa 
niedostępna 

usługa 
niedostępna 

usługa 
niedostępna 

usługa 
niedostępna 

usługa 
niedostępna 
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Tabela nr 3b do Załącznika 4 

 
Usługi Dodatkowe Cargo Classic i Cargo Premium - Dystrybucja Międzynarodowa 
(dostępne od 02.01.2019r., realizowane na zlecenie Klienta) 
 
IMPORT 
 

Usługa Dodatkowa - opis Sposób obliczania 
Opłata w € netto 

Classic Premium 

e-ROD Elektroniczny dostęp do dokumentów 
potwierdzających dostawę za przesyłkę 2,00 € 2,00 € 

COD 
Pobranie od odbiorcy należności za towar i 
przekazanie pobranej kwoty na konto 
zleceniodawcy (max. kwota 2.500 EUR) 

za przesyłkę 5,00 € 5,00 € 

CFT Pobranie od odbiorcy opłaty za usługę 
przewozu  za przesyłkę 2,50 € 2,50 € 

SPU Odbiór własny przesyłki z magazynu Raben za 100 kg* 1,50 € 1,50 € 

ADVPU Powiadomienie nadawcy o planowanej 
godzinie odbioru  za przesyłkę 3,50 € 3,50 € 

RTS Dostawa przesyłki w oknach czasowych 
Raben za przesyłkę bezpłatnie bezpłatnie 

EML E-mail powiadamiający odbiorcę o odbiorze i 
dostawie za przesyłkę bezpłatnie bezpłatnie 

SMS SMS powiadamiający odbiorcę o odbiorze i 
dostawie za przesyłkę 0,50 € 0,50 € 

CALL Kontakt telefoniczny kierowcy Raben z 
odbiorcą przed dostawą za przesyłkę 1,50 € 1,50 € 

HMD Dostawa przesyłki do osoby prywatnej (B2C) za przesyłkę --- 5,00 € 

SLF Wniesienie przesyłki przez kierowcę (B2C) – 
w ramach HMD za przesyłkę --- 10,00 € 

TID Dostawa na wskazaną godzinę (12:00-22:00) 
(B2C) – w ramach HMD za przesyłkę --- 7,00 € 

HLO Ręczny załadunek przesyłki przez kierowcę 
(B2B)  za 100 kg* --- 4,00 € 

HUN Rozładunek przesyłki przez kierowcę i 
dostarczenie do wskazanego miejsca  za 100 kg* --- 4,00 € 



 

 

EXL  Dostawy przesyłki w uzgodnionym dniu i 
godzinie za przesyłkę --- 28,00 € 

ND08  
Dostawa przesyłki do godz. 08:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z czasem 
realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę --- 20,00 € 

ND10 
Dostawa przesyłki do godz. 10:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z czasem 
realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę --- 14,00 € 

ND12 
Dostawa przesyłki do godz. 12:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z czasem 
realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę --- 8,50 € 

ND16 
Dostawa przesyłki do godz. 16:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z czasem 
realizacji zleceń (lead time) Raben 

za przesyłkę --- 3,50 € 

FIX08 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.08:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę --- 24,00 € 

FIX10 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.10:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę --- 17,00 € 

FIX12 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.12:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę --- 12,00 € 

FIX 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu w 
czasie godzin pracy (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę --- 6,00 € 

OTS Dostawa przesyłki w oknach czasowych 
klienta za przesyłkę --- 11,00 € 

ADV Telefoniczne ustalenie terminu dostawy z 
odbiorcą za przesyłkę --- 6,00 € 

ADV3 Awizacja dostawy przez Raben na platformie 
www klienta za przesyłkę --- 2,50 € 

 
 
* za każde rozpoczęte 100 kg wagi przeliczeniowej      
   
Szczegółowy opis Usług Dodatkowych dostępny jest w załączniku nr 1 do „Ogólnych Warunków 
Świadczenia Usług Przewozowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o.” umieszczonych na stronie 
internetowej Przewoźnika.         



 

 

 
 
 
Tabela nr 3c do Załącznika 4 

 
Usługi Dodatkowe Cargo Classic i Cargo Premium - Dystrybucja Krajowa 
(dostępne od 02.01.2019r., realizowane na zlecenie Klienta) 
 

Usługa Dodatkowa - opis Sposób 
obliczania 

Opłata 

Classic Premium 

ROP Wymiana palet EUR u odbiorcy (przy 
dostawie) i ich zwrot do zleceniodawcy za paletę 5 PLN 5 PLN 

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

e-ROD Elektroniczny dostęp do dokumentów 
potwierdzających dostawę za przesyłkę 7 PLN 7 PLN 

COD 
Pobranie od odbiorcy należności za 
towar i przekazanie pobranej kwoty na 
konto zleceniodawcy (max. kwota 2.500 
EUR) 

za przesyłkę 20 PLN 20 PLN 

CFT Pobranie od odbiorcy opłaty za usługę 
przewozu za przesyłkę 10 PLN 10 PLN 

SPU Odbiór własny przesyłki z magazynu 
Raben za 100 kg 5 PLN 5 PLN 

ADVPU Powiadomienie nadawcy o planowanej 
godzinie odbioru za przesyłkę 15 PLN 15 PLN 

RTS Dostawa przesyłki w oknach czasowych 
Raben za przesyłkę 0 PLN 0 PLN 

EML E-mail powiadamiający odbiorcę o 
odbiorze i dostawie za przesyłkę bezpłatnie bezpłatnie 

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

CALL Kontakt telefoniczny kierowcy Raben z 
odbiorcą przed dostawą za przesyłkę 5 PLN 5 PLN 

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

SLF Wniesienie przesyłki przez kierowcę 
(B2C) – w ramach HMD za przesyłkę --- 40 PLN 

TID Dostawa na wskazaną godzinę (12:00-
22:00) (B2C) – w ramach HMD za przesyłkę --- 30 PLN 

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

HUN Rozładunek przesyłki przez kierowcę i 
dostarczenie do wskazanego miejsca za 100 kg* --- 16 PLN 



 

 

EXL Dostawy przesyłki w uzgodnionym dniu i 
godzinie za przesyłkę --- 120 PLN 

ND08 
Dostawa przesyłki do godz. 08:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) 
Raben 

za przesyłkę --- 85 PLN 

ND10 
Dostawa przesyłki do godz. 10:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) 
Raben 

za przesyłkę --- 60 PLN 

ND12 
Dostawa przesyłki do godz. 12:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) 
Raben 

za przesyłkę --- 35 PLN 

ND16 
Dostawa przesyłki do godz. 16:00 w 
pierwszym możliwym dniu zgodnie z 
czasem realizacji zleceń (lead time) 
Raben 

za przesyłkę --- 15 PLN 

FIX08 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.08:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę --- 100 PLN 

FIX10 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.10:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę --- 70 PLN 

FIX12 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu do 
godz.12:00 (nie później niż 3 dni po 
standardowym czasie realizacji zleceń w 
Raben) 

za przesyłkę --- 50 PLN 

FIX 
Dostawa przesyłki w ustalonym dniu w 
czasie godzin pracy (nie później niż 3 
dni po standardowym czasie realizacji 
zleceń w Raben) 

za przesyłkę --- 25 PLN 

OTS Dostawa przesyłki w oknach czasowych 
klienta za przesyłkę --- 45 PLN 

ADV Telefoniczne ustalenie terminu dostawy 
z odbiorcą za przesyłkę --- 25 PLN 

ADV3 Awizacja dostawy przez Raben na 
platformie www klienta za przesyłkę --- 10 PLN 

 
 
* za każde rozpoczęte 100 kg wagi przeliczeniowej 
 
Szczegółowy opis Usług Dodatkowych dostępny jest w załączniku nr 1 do „Ogólnych Warunków 
Świadczenia Usług Przewozowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o.” umieszczonych na stronie 
internetowej Przewoźnika. 
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