
2,50

Przesłanie kopii elektronicznej odarchiwizowanych dokumentów (list przewozowy, faktura, etc.).
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10,00

Opłaty administracyjne
Kopia podpisanego dokumentu • Kopia podpisanego dokumentu 12,50

Dostarczenie potwierdzonej kopii dowodu odbioru przesyłki.

Odarchiwizowanie dokumentu • Odarchiwizowanie dokumentu

Opłata za składowanie
W przypadku, gdy przesyłka, na wniosek klienta musi być przetrzymana w oddziale dłużej niż jeden 
dzień, wówczas do ceny przesyłki będzie doliczona stosowna dopłata.  Dopłata będzie naliczana 
dzień po dniu, w którym nastąpiło doręczenie przesyłki do oddziału.

do 30 kg - 25/dzień

do 125 kg - 65/dzień 
>125 - 200 /dzień

Ceny podane są w PLN i nie zawierają dopłaty paliwowej oraz VAT. Wysokość dopłaty paliwowej uzależniona jest od ceny paliwa 
i jest zmienna. Informacja o jej aktualnej wysokości publikowana jest na www.tnt.com.pl .

• Opłata za składowanie

Przesyłki wielopaczkowe • Przesyłki wielopaczkowe 5,00
Dopłata za drugą i każdą kolejną paczkę w przesyłce.

Transport towarów specjalnych
TNT może realizować transporty dla określonych towarów niebezpiecznych oraz zawierające 
niewielkie ilości substancji niebezpiecznych (LQ) zgodnie z regulacjami IATA, ADR.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

• Towary niebezpieczne  
• Suchy lód  
• Towary niebezpieczne LQ  
• Baterie litowe 

55,00

30,00

40,00

Obsługa przesyłek zwi ększających ryzyko w transporcie • Przesyłki niepiętrowalne 75,00

Transport przesyłki wymagającej specjalnej obsługi ze względu na zwiększone ryzyko wypadku, 
uszkodzenia innych towarów w transporcie. Przesyłka nie może być piętrowana.

Obsługa przesyłek 
Przesyłka priorytetowa • Przesyłka priorytetowa 35,00
Przyspieszone doręczenie przesyłki zgodnie z ustaleniami z Działem Obsługi Klienta TNT.

Dodatkowa obsługa przesyłek • Obsługa przesyłek 
niestandardowych

20,00
Transport przesyłek, które ze względu na nietypowy kształt, wymiar lub zawartość uniemożliwiają 
automatyczną sortację w magazynach przeładunkowych. Opłata stosowana również do lekkich 
przesyłek o wadze do 30 kg o wymiarach większych niż 120 x 70 x 60 cm.

• Przesyłki ponadgabarytowe 

Zwrot do nadawcy dokumentu towarzyszącego pierwotnej przesyłce.

Pobranie • Pobranie 12,00
Doręczenie przesyłki wraz z pobraniem należności za towar.

Ustalenie wła ściwego adresu dor ęczenia

• Doręczenie sobotnie 45,00

Awizowanie dostawy • Awizowanie dostawy 12,00
Doręczenie przesyłki po uprzednim awizowaniu i umówieniu godziny przyjazdu kuriera.

• Ustalenie właściwego adresu 
doręczenia

12,00

W przypadku podania błędnego adresu dostawy na liście przewozowym, 
TNT podejmuje próbę ustalenia właściwego adresu i realizuje doręczenie przesylki.

Kolejna proba dor ęczenia przesyłki • Kolejna proba doręczenia 
przesyłki

15,00
Podjęcie trzeciej próby doręczenia przesyłki na wniosek odbiorcy lub nadawcy

Dokument zwrotny • Dokument zwrotny 13,50

75,00

Ubezpieczenie (dokumenty)
Ubezpieczenie przesyłki dokumentowej na wypadek zniszczenia lub zagubienia w transporcie do 
maksymalnej wartości odtworzenia dokumentów nie większej niż 2 tys. PLN.

• Ubezpieczenie 3,00

Tereny odległe • Tereny odległe 0.25 / kg min. 7.50
Doręczenie lub odbiór przesyłki z miejsc odległych od miast. Lista terenów odległych dostępna na 
www.tnt.com.pl.

Doręczenie sobotnie
Doręczenie przesyłki w soboty do wybranych miast w Polsce.

Ubezpieczenie (paczki)
Ubezpieczenie przesyłki niedokumentowej na wypadek utraty, uszkodzenia lub ubytku w przesyłce do 
kwoty nie większej niż 100 tys. PLN.

• Ubezpieczenie 0.25% min. 6.00

Odbiór i dor ęczenie

Przeniesienie kosztów transportu przesyłki na odbiorcę. • Płaci odbiorca

Obsługa przesyłek wymagających ręcznego wprowadzenia danych
do systemu z nieelektronicznego listu przewozowego.

2,50

12,00

Płaci odbiorca

Cennik Usług Krajowych TNT | POLSKA

Dodatkowe usługi
WIĘCEJ INFORMACJI

0 801 31 00 00
www.tnt.com.pl

Opisy usług dodatkowych oraz związanych z nimi opłat znajdują się na www.tnt.com.pl.

Nieelektroniczny list przewozowy i faktura papierow a Opłata w PLN

• Faktura papierowa

• Nieelektroniczny list przewozowy

do 30 kg - 2.50                              
pow. 30 kg - 3.50



09:00 Express 200 kg/m³
10:00 Express 200 kg/m³

12:00 Express 200 kg/m³

Express 200 kg/m³

250 kg/m³

250 kg/m³

Obliczanie wagi obj ętościowej

Cennik Usług Krajowych TNT | POLSKA

Jak obliczyć cenę przesyłki
WIĘCEJ INFORMACJI

0 801 31 00 00
www.tnt.com.pl

1. W tabeli „Kraje i terminy doręczeń” prosimy o odszukanie strefy, w której znajduje się interesujący Państwa kraj.

2. Prosimy dokonać pomiaru wagi i wymiarów przesyłki. Korzystając z poniższej instrukcji należy sprawdzić, 
    czy waga objętościowa nie przewyższa wagi rzeczywistej. Wagę płatną stanowi zawsze wyższa wartość.

3. W tabeli z cenami usług prosimy sprawdzić koszt wybranego serwisu dla wyliczonej wagi i wybranej strefy doręczenia.

4. W przypadku dodatkowych pytań lub wymagań dotyczących sposobu transportu przesyłki prosimy o kontakt
 z przedstawicielem naszego Działu Obsługi Klienta.

Współczynnik przeliczeniowy dla 
wszystkich usług krajowych 
wynosi 250 kg/m³.12:00 Economy Express

Economy Express

W przypadku dużych i lekkich ładunków ceny przesyłek ustalane są na podstawie wagi objętościowej, tj. według zajmowanego przez nie 
miejsca. Poniższy przykład przedstawia sposób wyliczenia wagi objętościowej:

1. Należy obliczyć objętość danej przesyłki przyjmując jej wymiary w metrach. Jeżeli długość przesyłki wynosi 0,9 m, 
    wysokość 0,3 m, a szerokość 0,4 m, to przemnażając te wymiary przez siebie uzyskamy prawidłową objętość przesyłki:
    0,9 x 0,3 x 0,4 = 0,108 .

2. Wyliczoną objętość przesyłki należy następnie pomnożyć przez odpowiedni dla danego serwisu współczynnik
    przeliczeniowy wagi objętościowej. Przykładowo dla serwisu krajowego, dla którego współczynnik przeliczeniowy wynosi 250,
    ostateczną wagę objętościową wyliczymy w następujący sposób:
    0,108 x 250 = 27 kilogramów .

3. Maksymalna waga pojedynczej przesyłki na palecie to 400 kg. Maksymalne wymiary pojedynczej przesyłki na palecie to:
    240 cm x 120 cm x 180 cm (dł x szer x wys).

Współczynnik przeliczeniowy wagi obj ętościowej
dla poni ższych usług mi ędzynarodowych: 
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