Cennik Transportu Krajowego

Obowiązuje od stycznia 2011
Goods transported by Country. Valid from January 2011
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SERWIS KRAJOWY
Tabela opłat podstawowych:
Ceny w TABELI OPŁAT dotyczą przesyłek nadanych w godz. 8.00-17.00 dnia roboczego do doręczenia następnego dnia roboczego. Przewidywany termin doręczenia
przesyłki - następnego dnia roboczego po nadaniu: strefa A - do godz. 12:00; strefa
B - do godz. 17:00.
Koperta

25 PLN

Paczka do 1 kg

31 PLN

Paczka do 5 kg

33 PLN

Paczka do 10 kg

35 PLN

Paczka do 20 kg

37 PLN

Paczka do 30 kg

39 PLN

Następny 1 kg powyżej 30 kg

2 PLN

Odbiór i doręczenie do strefy B

15 PLN

Dopłata za każdą paczkę niestandardową
o wadze rzeczywistej nie przekraczającej
30 kg

20 PLN

Definicje podstawowe
Przesyłka rzecz lub rzeczy przesyłane od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy w ramach jednego listu przewozowego. Przesyłka może składać się z jednej
lub wielu kopert, paczek lub palet.

Koperta rzecz lub rzeczy umieszczone w kartonowej kopercie firmowej OCS
ważące łącznie z opakowaniem do 1 kg.

Paczka rzecz lub rzeczy umieszczone w jednolitym, zwartym i zabezpieczonym
opakowaniu stanowiące 1 element przesyłki.

Paleta rzecz lub rzeczy umieszczone na jednej palecie, w sposób zapewniający
stabilność i zapobiegający uszkodzeniom lub przemieszczeniom w trakcie transportu
przesyłki.

Paczka niestandardowa - paczka, której przynajmniej jeden z trzech wymiarów
przekracza 80 cm lub suma wymiarów przekracza 200 cm. Paczką niestandardową
są również elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami; zawiera luźne ciężkie
elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone
w luźnym opakowaniu. Zasada ta nie dotyczy paczek dłużycowych.
Paczka gabarytowa - zazwyczaj jest to paczka lekka, ale objętościowo duża. Wagę
gabarytową stosujemy zawsze do wyceny paczki w przypadku, gdy waga gabarytowa jest większa niż waga rzeczywista paczki. Do wyceny przyjmowana jest wyższa
waga. Waga gabarytowa obliczana jest wg poniższego wzoru:

Paczka dłużycowa - paczka, w której długość najdłuższego boku przekracza 200
cm. Maksymalna waga rzeczywistej pojedynczej wiązki lub elementu nie może przekroczyć 50kg. Wagę takiej paczki obliczamy , doliczając do wagi rzeczywistej 100
kg za każdy rozpoczęty metr długości paczki - powyżej 200 cm (każdy rozpoczęty
metr długości powyżej 200 cm = 100 kg). Otrzymujemy wtedy wagę obliczeniową,
według której będzie wyceniona przesyłka. Dla przesyłek powyżej 350 cm - usługa
jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z lokalnym Oddziałem OCS.

Sposób ustalania wagi paczki
W ustalaniu wagi, obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi paczki /palety: rzeczywistej, gabarytowej lub dłużycowej. Paczki gabarytowe, niestandardowe, dłużycowe nadawane są na osobnych listach przewozowych zgodnie z zasadą: jedna
paczka - jeden list przewozowy. Zasady te obowiązują we wszystkich serwisach
świadczonych przez OCS.

Zastrzeżenie godziny doręczenia:
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki na następny dzień roboczy po nadaniu.
Usługa jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z lokalnym działem obsługi
klienta OCS.
Do godziny 8:00

160 PLN

Do godziny 9:00

130 PLN

Do godziny 10:00

90 PLN

W godzinach 11:00 - 17:00

25 PLN

Ekspres drogowy:
Rodzaje paczek:
Paczka standardowa - paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element. Wymiar najdłuższego boku nie
może przekroczyć 80 cm lub suma wymiarów nie może przekraczać 200 cm.

Usługa polega na doręczeniu w dniu nadania przesyłki na terenie kraju niezwłocznie
po jej odebraniu. Usługa „od drzwi do drzwi”. Czas wykonania usługi uzależniony
jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za
każdy kilometr w obie strony. Jeżeli usługa wykonywana jest w godzinach 17:00 8:00 do poniższych cen doliczamy 100 % ceny.
Waga przesyłki do 30 kg
1,40 PLN / km
Waga przesyłki powyżej 30 kg
1,60 PLN / km

Podane ceny są cenami netto . Podatek VAT według stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami
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USŁUGI DODATKOWE
Opłata paliwowa:

Miasta strefy A:

OCS zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych opłat związanych ze
wzrostem cen kosztów transportu (ceny paliw). Wskazane stawki będą wiążące
dla klientów firmy OCS od dnia ich ogłoszenia na stronie www.ocs.pl

Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa,
Elbląg, Ełk, Gdańsk, Głogów, Gorzów Wlkp, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce,
Konin, Koszalin, Kraków, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Nowy Sącz,
Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Piotrków Tryb., Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Sochaczew, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów,Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zduńska
Wola, Zielona Góra.

Zwrot podpisanych dokumentów
w ciągu 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu.
Opłata za usługę

8 PLN

Miasta strefy B:
Poczta konduktorska (nadanie lub odbiór):

Pozostałe miejscowości w Polsce

Usługa polega na nadaniu lub odbiorze przesyłki z PKP.
Przewidywany termin realizacji usługi - 2 godziny.
Maksymalne wymiary paczki to 20 cm x 30 cm x 40 cm - waga max. 10 kg.
Usługa możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta OCS
Poczta konduktorska

95 PLN

Przechowywanie przesyłki:
Usługa polega na przechowywaniu przesyłki w oddziale OCS.
Usługa możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta OCS
Za każdy dzień przechowania paczki w magazynie

3 PLN

Ubezpieczenie przesyłki:
Opłata za ubezpieczenie uzależniona jest od wartości przesyłki deklarowanej na liście
przewozowym.
W przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe
jest opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym oraz zaznaczenie „x” pola
„Ubezpieczam”.
Ubezpieczenie do 10.000 PLN

2,00 PLN

Ubezpieczenie do 20.000 PLN

2,50 PLN

Ubezpieczenie do 50.000 PLN

3, OO PLN

Ubezpieczenie do 100.000 PLN

Zwrot przesyłki do nadawcy:

Niestandardowe terminy odbiorów lub doręczeń:

Opłata za usługę w/g standartowego cennika

Oczekiwanie kuriera:
Przy nadaniu / doręczeniu przesyłki - po upływie pierwszych 15 minut oczekiwania.
Opłata za każdy rozpoczęty kwadrans po 15 min

10 PLN

Doręczenie przesyłki w sobotę do strefy A

+ 50 % ceny usługi
podstawowej

Doręczenie przesyłki w sobotę do strefy B
- dopłata do ceny usługi podstawowej

+ 100 PLN

Pobranie gotówki

Potwierdzenie doręczenia
przesyłki na e-mail lub telefon komórkowy:
Usługa wykonywana max. następnego dnia roboczego po doręczeniu.
Potwierdzenie dostawy na e-mail

bezpłatne

Potwierdzenie dostawy na sms

3 PLN

Stosuje się w przypadku doręczenia przesyłki do osoby fizycznej na adres domowy.
Dopłata do usługi podstawowej

usługa pobrania gotówki za towar w przesyłce. Ubezpieczenie przesyłki za pobraniem jest obowiązkowe: wpisanie kwoty pobrania na liście przewozowym powoduje
obowiązkowe przystąpienie do umowy ubezpieczeniowej.
opłata za usługę pobrania przelewem na konto bankowe
/za każdy rozpoczęty 1000 PLN kwoty pobrania/
Pobranie - przekaz pocztowy do 1000 PLN

Doręczenie do osoby fizycznej:

Pobranie - przekaz pocztowy powyżej 1000 PLN

10 PLN
Wysłanie raportu z pobrań na adres e-mail
/za jedno przesłane zestawienie/

Doręczenie do sieci handlowych:
Stosuje się w przypadku doręczenia przesyłki do sieci handlowych (marketów).
Dopłata do usługi podstawowej

0,2 % deklarowanej wartości przesyłki

20 PLN

Podane ceny są cenami netto . Podatek VAT według stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami

8 PLN
21 PLN
21 PLN + 4 PLN
za każde następne
rozpoczęte 100 PLN
1 PLN
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SERWIS PALETOWY
Transport Krajowy paletowy
Waga

Paleta

Paleta

Paleta

Paleta

Paleta

Wymiary palet

120cm x 80cm x 180cm

100cm x 120cm x 180cm

120cm x 120cm x 180cm

200cm x 120cm x 180cm

250cm x 120cm x 180cm

Do 100 kg

180,00 PLN

270,00 PLN

360,00 PLN

720,00 PLN

900,00 PLN

Do 300 kg

200,00 PLN

300,00 PLN

400,00 PLN

800,00 PLN

1000,00 PLN

Do 500 kg

240,00 PLN

360,00 PLN

480,00 PLN

960,00 PLN

1200,00 PLN

Do 800 kg

290,00 PLN

435,00 PLN

580,00 PLN

1160,00 PLN

1450,00 PLN

PALETA - WYMIARY:

Przechowywanie palety:

podstawa do 120 cm x 80 cm; max. wysokość - do 180 cm; waga max. palety
- do 800 kg;

Usługa polega na przechowywaniu palety w oddziale OCS. Usługa możliwa po
wcześniejszym uzgodnieniu z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Cena za każdy dzień przechowywania:

Maksymalne wymiary palety niestandardowej: podstawa 250 cm x 120 cm;
max. wysokość do 180 cm.
Nadania i doręczenia przesyłek paletowych możliwe wyłącznie w dni robocze.

Za jedną paletę

30 PLN

Doręczenie do osoby fizycznej:
Stosuje się w przypadku doręczenia przesyłki do osoby fizycznej na adres domowy.

ODBIÓR / DOSTAWA PALETY:

Dopłata do usługi podstawowej

„burta - burta”; zasady: zgodnie z tabelą opłat podstawowych.

10 PLN

Doręczenie do sieci handlowych:

PRZEWIDYWANY TERMIN DORĘCZENIA PALETY:
strefa A - następnego dnia roboczego;
strefa B - do dwóch dni roboczych.

Stosuje się w przypadku doręczenia przesyłki do sieci handlowych (marketów).

„Paleta NEXT DAY” w strefie B:

Przyjmowanie zleceń

Dopłata do usługi podstawowej

Dopłata do każdej palety za zastrzeżenie terminu doręczenia
palety w strefie B następnego dnia roboczego

85 PLN

20 PLN

Pon-Pt 8:00- 18:00 ; Sob 9:00- 13:00

Forma płatności
Ograniczenia w ilościach odbieranych palet:
Maksymalna ilość palet nadana od jednego nadawcy do jednego odbiorcy w ciągu
jednego dnia roboczego - 2 palety .
W przypadku nadania większej ilości niż 2 palety - OCS zastrzega sobie prawo
doręczenia przesyłki w terminie do 3 dni roboczych licząc od następnego dnia
roboczego po dniu nadania.

- naszym Klientom oferujemy zawarcie umowy,
pozwalającej na regulowanie należności zbiorczo za umówiony okres rozliczeniowy.

Regulamin
Regulamin dostępny jest w przedstawicielstwie OCS oraz na stronie www.ocs.pl.

Podane ceny są cenami netto . Podatek VAT według stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami

