Cennik usług kurierskich
SERWIS MIEJSKI
Serwis paczkowy

Przewidywany czas
realizacji

Do 10 kg brutto
(PLN)

Do 30 kg brutto
(PLN)

ECONOMIC

przewidywany czas 4-5 h

28,00

35,00

STANDARD
EXPRESS
SUPEREXPRESS

przewidywany czas 2-3 h

42,00

48,00

przewidywany czas 1-1,5 h

70,00

78,00

serwis bezpośredni

129,00

159,00

Do 10 kg brutto
(PLN)

Do 30 kg brutto
(PLN)

szacowany czas realizacji 4
godziny

52,00

65,00

66,00

75,00

najszybszy możliwy czas
realizacji, uzależniony od
odległości

73,00

85,00

95,00

105,00

Planowany czas
realizacji

Stawka brutto
(PLN)

SERWIS PODMIEJSKI
Serwis paczkowy
PODMIEJSKI STANDARD do 10 km**
PODMIEJSKI STANDARD do 30 km**
PODMIEJSKI EXPRESS do 10 km**
PODMIEJSKI EXPRESS do 30 km**

Czas realizacji

SERWIS KRAJOWY
Serwis paczkowy
BUSINESS DAY 48 koperta i paczka do 10 kg
BUSINESS DAY 48 paczka do 20 kg

28,00
do 2 dni roboczych

BUSINESS DAY 48 paczka do 30 kg

38,00

BUSINESS DAY 24 koperta i paczka do 10 kg
BUSINESS DAY 24 paczka do 20 kg

35,00
1 dzień roboczy

BUSINESS DAY 24 paczka do 30 kg

65,00
do godz. 12:00

BUSINESS DAY 12** paczka do 30 kg

75,00
85,00

BUSINESS DAY 9** koperta i paczka do 10 kg
BUSINESS DAY 9** paczka do 20 kg

40,00
45,00

BUSINESS DAY 12** koperta i paczka do 10 kg
BUSINESS DAY 12** paczka do 20 kg

33,00

162,00
do godz. 9:00

BUSINESS DAY 9** paczka do 30 kg

182,00
205,00

**usługa dostępna dla wybranych kodów pocztowych – wymaga wcześniejszego potwierdzenia w BOK

Global Express Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 18
02-223 Warszawa

Waga i wymiary paczki

Maksymalne wymiary dla paczki sortowalnej:
Najdłuższy bok do 100 cm długości i dwa pozostałe do 76 cm. Przesyłka nie może przekraczać
300 cm według wzoru = długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)].
Maksymalne wymiary dla paczki niesortowalnej:
Najdłuższy bok do 270 cm długości i dwa pozostałe do 76 cm. Przesyłka nie może przekraczać
300 cm według wzoru = długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)].
Paczki niesortowalne to także: elementy szklane, owalne, cylindryczne, góra/dół, owinięte folią,
o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami, lepką powierzchnia uniemożliwiającą swobodne
zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.), płyny, chemikalia, opakowania wykonane z metalu lub drewna oraz
paczki o wadze powyżej 30 kg.
Duża paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód
[obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają
maksymalnego rozmiaru wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna
waga podlegająca opłacie, wynosząca 40 kg.

Wagę przesyłki oblicza się na podstawie dwóch parametrów, który jest większy, tj. całkowitego ciężaru
rzeczywistego albo całkowitego ciężaru wymiarowego wszystkich paczek w przesyłce. Części kilograma
zaokrągla się w górę i za paczkę pobiera się opłatę według następnej pozycji. Wagę objętościową liczymy
według wzoru (długość x szerokość x wysokość/5000).
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Informacje dodatkowe

1. Przyjęcie przez GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. przesyłki do przewozu oznacza zawarcie umowy przewozu
w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915 t.j. z dnia
2015.06.30) oraz akceptację cennika usług i regulaminu świadczenia usług.
2. Z Regulaminem można się zapoznać na stronie: http://www.globalexpress.pl/regulamin.pdf lub
w siedzibie GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wagonowa 18.
3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarza GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. ul. Wagonowa 18, 02223 Warszawa, tel. kontaktowy 22 2433069, e-mail handlowy@globalexpress.pl w celu realizacji
niniejszej umowy doręczenia przesyłki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 PE
i UE (RODO). Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do pięciu lat od końca roku
kalendarzowego, w którym zostały wniesione do zbioru danych, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich
przetwarzanie w celach marketingowych. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, pobrania kopii, ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich przeniesienia. W każdym momencie może
Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podane przez Panią/Pana dane osobowe
stanowią warunek zawarcia umowy doręczenia przesyłki.
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy
mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom
upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,
innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i innym
podmiotom współpracującym.
5. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej ze strony
GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. na wskazany przez siebie adres mailowy.
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