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Cennik usług kurierskich 
Ważny od:  04.08.2022

+48 577 377 000
 kontakt@kurierlab.pl
Usługa podstawowa 
dostawa przesyłki o wymiarach do  50 cm x 37 cm x 27 cm  do 10kg

Strefa I   1h od odbioru                                                    32 zł

Strefa II 2h od odbioru 40 zł

Strefa III 3h od odbioru 48 zł

Usługi dodatkowe

Dostawa przesyłki  ponadwymiarowej do 100cm x 70cm x 50cm do 20 kg cena podstawowa + 10 zł

Dostawa przesyłki przekraczającej wymiary lub wagę przesyłki ponadwymiarowej    ustalane indywidualnie

Dostawa w weekend cena podstawowa + 25 zł

Usługa wieczorna (17:00-22:00) cena podstawowa + 25 zł/

Dostawa poranna (05:00-09:00) cena podstawowa + 25 zł / 1h

Dostawa pod adres poza granicami Warszawy 45 zł + 3,50 zł/1km

Odbiór lub nadanie przesyłki konduktorskiej cena podstawowa + 45 zł

Usługa concierge cena podstawowa + 20 zł

   

Możliwe opłaty dodatkowe

Oczekiwanie kuriera na nadawcę lub odbiorcę powyżej 10 minut cena podstawowa +   10 zł / 10min

Zwrot niedostarczalnej przesyłki                                                                                                                                                           25 zł 

Obsługa przesyłki pobraniowej cena podstawowa + 2 zł

Wycofanie zlecenia przed odbiorem przesyłki przez kuriera 15 zł

Wycofanie zlecenia po odbiorze przesyłki przez kuriera    cena podstawowa  

Zmiana adresu doręczenia cena podstawowa + 15 zł

Ponowne doręczenie do nadawcy (1 , 2, 3 strefa) cena podstawowa + 15, 25, 35 zł

Dodatkowy czas oczekiwania kuriera (na życzenie klienta) cena podstawowa + 40zł / 1h

        * Wszystkie podane ceny są cenami netto
        *  Regulamin usług dostępny na stronie www.kurierlab.pl
          *  Czas realizacji liczony jest od momentu telefonicznego lub mailowego potwierdzenie przyjęcia zlecenia
          *  Każda usługa dotyczy odbioru od nadawcy i dostarczenia do rąk własnych odbiorcy lub osoby uprawnionej
          *  Przyjęcie kursu poza granice miasta jest uzależnione od aktualnej dostępności kurierów
          *  W przypadku przesyłki nadwymiarowej jej czas dostarczenia może ulec wydłużeniu
          *  Zlecenie usługi wieczornej powinno być złożone do godziny 17:0
          *  Aktualne czasy odbiorów i dostawy dostępne na stronie www.kurierlab.pl
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