Załącznik nr 4
Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje
(…)

Część V. Koszty dostawy i usług dodatkowych
(...)
4. Allegro – Usługa Dostawy – UPS – Usługi i Usługi Dodatkowe
a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana za
pośrednictwem Dostawcy UPS Polska sp z o.o. , który świadczyć będzie Usługi w ramach
następującej metody dostawy:
Allegro Kurier UPS
b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w ramach: Usługi Dostawy oraz Usługi
Allegro Smart! wynoszą:

Usługa

KOD

Allegro Kurier UPS (paczka do
5 kg, wagi rzeczywistej lub
wymiarowej, najdłuższy bok
max 100cm, drugi najdłuższy
bok max 76cm, suma długości
oraz obwodu (tj. 2x wysokość
+ 2x szerokość) max 300cm )

UPS_P1_KURIER_STANDARD

Opłata
brutto w
ramach
Usługi
Dostawy

Opłata
brutto w
ramach
Usługi
Allegro
Smart!

10,99 zł

3,99 zł

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b.
powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:
Usługa
dodatkowa

KOD

Dopłata
do
paczki o wadze
od 5,01 do 10 kg

UPS_N25_DOPLATA510

Opłata brutto
w ramach
Usługi
Dostawy
2,00 zł

Opłata brutto
w ramach
Usługi Allegro
Smart!
w cenie usługi

(wagi
rzeczywistej lub
wymiarowej)
Dopłata
do
paczki o wadze
od 10,01 do 30
kg
(wagi
rzeczywistej lub
wymiarowej)

UPS_N1_DOPLATA1030

9,00 zł

9,00 zł

Dopłata
do
paczki o wadze
od 30 do 70 kg
(wagi
rzeczywistej lub
wymiarowej)

UPS_N2_DOPLATA3070

59,00 zł

59,00 zł

Zwrot paczki do
Sprzedawcy o
wadze do 5 kg,
wagi
rzeczywistej lub
wymiarowej, o
max wymiarach
najdłuższy bok
max
100cm,
drugi najdłuższy
bok max 76cm,
suma długości
oraz obwodu (tj.
2x wysokość +
2x
szerokość) max
300cm)

UPS_N3_ZWROT5

10,99 zł

10,99 zł

Zwrot paczki do
Sprzedawcy o
wadze od 5,01
do 10 kg, wagi
rzeczywistej lub
wymiarowej, o
max wymiarach
najdłuższy bok
max
100cm,
drugi najdłuższy
bok max 76cm,
suma długości
oraz obwodu (tj.

UPS_N4_ZWROT510

12,99 zł

12,99 zł

2x wysokość +
2x
szerokość) max
300cm)
Zwrot paczki do
Sprzedawcy o
wadze od 10 do
30 kg,
wagi
rzeczywistej lub
wymiarowej, o
max wymiarach
najdłuższy bok
max
100cm,
drugi najdłuższy
bok max 76cm,
suma długości
oraz obwodu (tj.
2x wysokość +
2x
szerokość) max
300cm)

UPS_N5_ZWROT1030

19,99 zł

19,99 zł

Zwrot paczki do
Sprzedawcy (od
30 do 70 kg,
wagi
rzeczywistej lub
wymiarowej)

UPS_N6_ZWROT3070

69.99 zł

69.99 zł

Dostawa
sobotę

UPS_N7_DOR_SOBOTA

14,76 zł

14,76 zł

w

Zlecenie
odbioru
:
telefon, lub on line
(jeżeli
Sprzedający nie
ma ustalonego z
UPS
stałego
zlecenia
odbioru)

UPS_N8_ODBIORADHOC

Stałe
zlecenie
odbioru
(po
ustaleniu
i
zaakceptowaniu
przez UPS)

UPS_N9_ODBIOR_STALY

4,92 zł

w cenie usługi

w cenie usługi

Dodatkowa
obsługa
dla
nietypowych
przesyłek
(zgodnie
z
definicją
UPS,
np. paczka o
kształcie walca,
beczka, opona,
paczka
o
najdłuższym
boku
>100cm
lub drugim >
76cm,
lub
wadze pow 32kg
)

UPS_N10_NIESTANDARD_DOPLATA

18,45 zł

18,45 zł

Drukowana
etykieta
zwrotna

UPS_N11_LABELPRINT_DOPLATA

w cenie usługi

w cenie usługi

Dopłata
paliwowa

UPS_N12_FUEL_DOPLATA

w cenie usługi

w cenie usługi

Doręczenie pod
adres prywatny

UPS_N13_ADRESPRIV_DOPLATA

w cenie usługi

w cenie usługi

Doręczenie
wyłącznie pod
wskazany adres

UPS_N14_POINTADRESS_DOPLATA

w cenie usługi

w cenie usługi

Zadeklarowana
wartość
przesyłki
do
2000 zł

UPS_U1_2000

w cenie usługi

w cenie usługi

Zadeklarowana
wartość
przesyłki
od
2000,01 zł do 50
000 zł

UPS_U2_50000

4,92 zł

4,92 zł

Zadeklarowana
wartość
przesyłki od 50
000,01 zł do 100
000 zł

UPS_U3_100000

0,10%
zadeklarowanej
wartości
przesyłki

0,10%
zadeklarowanej
wartości
przesyłki

Zadeklarowana
wartość
przesyłki
pow
100 000 zł

UPS_U4_POW100000

0,20%
zadeklarowanej
wartości
przesyłki

0,20%
zadeklarowanej
wartości
przesyłki

Dopłata za dużą
paczkę

UPS_N15_BIGPARCEL_DOPLATA

104,55

104,55

Dopłata
w
okresie szczytu
sezonu

UPS_N17_PEAK_DOPLATA

0,00 zł

0,00 zł

Wymagany
Podpis
osoby
dorosłej

UPS_N18_PODPIS_DOPLATA

15,87 zł

15,87 zł

Dowód dostawy
(list/fax)

UPS_N19_PODFAX_DOPLAT

7,38 zł

7,38 zł

Zwrot
dokumentów
(wersja
papierowa)

UPS_N20_POD_STANDARD

17,22 zł

17,22 zł

UPS
carbon
neutral

UPS_N21_CARBON

0,55 zł

0,55 zł

Rozmiary paczki
przekraczające
dozwolone
limity (zgodnie z
Regulaminami
UPS)

UPS_N22_POWLIMT_DOPLATA

559,47 zł

559,47 zł

UPS_N23_WAYBILL_STANDARD

7,38 zł

7,38 zł

(opis dopłaty za dużą
paczkę znajduje się
w ustępie f. poniżej
tabeli
Usług
dodatkowych
oraz
Regulaminach UPS)

(opis dopłaty za w/w
paczkę znajduje się
w ustępie g. poniżej
tabeli
Usług
dodatkowych, oraz
Regulaminach UPS)

Opłata za list
przewozowy w
formie
papierowej

Weryfikacja
adresu

UPS_N24_WERYFADRES_DOPLATA

21,65 zł

21,65 zł

d. Opłaty za Usługi zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym
nastąpiła ich realizacja.
Opłaty dotyczące Usług Dodatkowych zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego, w
miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja.
e. W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę wymiarową paczki rozumianą jako :
szerokość cm x długość cm x wysokość cm / 5000 przekracza wartość odpowiadającą wadze
rzeczywistej paczki, cena za Usługę ustalana jest na podstawie wagi wymiarowej paczki.
f. Opłata za dużą paczkę jest naliczana dla każdej przesyłki UPS, jeśli suma jej długości oraz
obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400
cm. Duże paczki, oprócz dopłaty, podlegają ograniczeniu minimalnej rozliczanej wagi 40
kg. Opłata za dodatkową obsługę nie jest naliczana w przypadku gdy jest zastosowana
opłata dodatkowa od dużej paczki.
g. Paczki przekraczające maksymalne dozwolone limity to paczki o wadze przekraczającej 70
kg lub o długości przekraczającej 274 cm lub paczki, których suma długości i obwodu
przekracza (400 cm) - nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w
systemie paczek UPS to oprócz standardowych kosztów wysyłki będzie podlegała dodatkowej
opłacie za Rozmiary przekraczające dozwolone limity. Paczki, których suma długości i obwodu
przekraczają 400 cm), podlegają również Dopłacie za Dużą paczkę.
h. jeżeli zwracana do Sprzedawcy paczka na etapie doręczenia do Kupującego miała naliczoną
Usługę Dodatkową taką jak: dodatkowa obsługa dla nietypowych przesyłek, zadeklarowaną
wartość przesyłki, opłatę za dużą paczkę, rozmiary przekraczające dozwolone limity, to te
Usługi dodatkowe będą naliczone także do opłaty za zwrot tej paczki.
(...)

