WYGODA I SPRAWDZONA JAKOŚĆ NA KAŻDĄ KIESZEŃ
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OFERTA DOSTĘPNA:
• on-line – www.dhl24.com.pl
• Punkty Obsługi Klienta DHL
• punkty DHL Parcelshop

KRAJOW

E

W każdym z pakietów:
• ubezpieczenie przesyłki
do 6 500 PLN

• doręczenie przesyłki
przez Kuriera DHL

PAKIET

• monitorowanie przesyłki
na www.dhlparcel.com.pl

PAKIET

SUPER LEKKI

PAKIET

LEKKI

• waga do 1 kg
• koperta firmowa DHL
• suma najdłuższego i najkrótszego boku przesyłki
nie przekracza 35 cm

• waga do 10 kg
• suma najdłuższego i najkrótszego boku przesyłki
nie przekracza 75 cm

PAKIET

CIĘŻKI

TERMINOWY

• waga do 25/31,5 kg*
• maksymalne wymiary
przesyłki 140 x 60 x 60 cm

• do wyboru jedna z usług
terminowych:
–d
 oręczenie do godziny
12:00
–d
 oręczenie w godzinach
18:00-22:00
–d
 oręczenie lub nadanie
w sobotę
• waga do 25/31,5 kg*
• maksymalne wymiary
przesyłki 140 x 60 x 60 cm

60 cm
bok
najdłuższy

140 cm

60 cm

bok
najkrótszy

bok
najdłuższy

• cena brutto zawierająca
wszystkie opłaty

bok
najkrótszy

60 cm

16,

90 PLN

19,

29,

90 PLN

90 PLN

140 cm

60 cm

39,

90 PLN

Pakiet możesz uzupełnić o praktyczne opcje dodatkowe:
Odbiór przesyłki
przez Kuriera DHL

+10

00 PLN
,

Pobranie i zwrot
należności (COD)

+10

00 PLN
,

Informacja do Odbiorcy
przed doręczeniem (PDI)

+4

00 PLN
,

* Maksymalna waga przesyłki nadawanej w DHL Parcelshop to 25 kg, a w Punkcie Obsługi Klienta DHL lub odbieranej przez Kuriera DHL to 31,5 kg.
Oferta dotyczy jednoelementowych, standardowych przesyłek krajowych, płatnych gotówką
lub kartą (w wybranych punktach). Zamówienie odbioru przesyłki przez Kuriera DHL możliwe
jest w DHL24 i Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel, tel. 42 6 345 345.
Szczegółowy regulamin oferty dostępny jest na www.dhlparcel.com.pl.
Podane ceny są cenami brutto w PLN.

Oferta ważna od 15 września 2014 r.

Przesyłki z korespondencją oraz przesyłki o wadze do 20 kg w obrocie krajowym są przesyłkami
kurierskimi w rozumieniu Prawa Pocztowego; pozostałe przesyłki są przesyłkami towarowymi
w rozumieniu Prawa Przewozowego.

