CENNIK US¸UG
’
Detaliczny
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&
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PRZESY¸KI do 5 kg

w granicach administracyjnych miasta

przewidywany standard realizacji 3,5 godziny od momentu przyj´cia zlecenia –
czas realizacji us∏ugi zale˝y od stanu infrastruktury miasta (terminy wykonania us∏ugi
kurierskiej miejskiej mogà ulec zmianie w zale˝noÊci od aktualnej sytuacji drogowej
(np. przebudowa drogi, korki, warunki atmosferyczne) w miejscu odbioru przesy∏ki,
jej dostarczenia lub w drodze od miejsca odbioru do miejsca dostarczenia).

PRZESY¸KI do 5 kg

40,00 z∏ netto (49,20 z∏ brutto)

do 5 km

od 5 do 10 km 40,00 z∏ netto (49,20 z∏ brutto)
powy˝ej 10 km do granic miasta
jw.

poza granicami administracyjnymi miasta

przewidywany standard realizacji cztery godziny od momentu przyj´cia zlecenia –
czas realizacji us∏ugi zale˝y od stanu infrastruktury miasta (terminy wykonania us∏ugi
kurierskiej miejskiej mogà ulec zmianie w zale˝noÊci od aktualnej sytuacji drogowej
(np. przebudowa drogi, korki, warunki atmosferyczne) w miejscu odbioru przesy∏ki,
jej dostarczenia lub w drodze od miejsca odbioru do miejsca dostarczenia).

do 15 km od granic miasta

PRZESY¸KI powy˝ej 5 kg

dop∏ata
za ka˝de rozpocz´te 5 kg

WAGA GABARYTOWA

50,00 z∏ netto

(61,50 z∏ brutto)
powy˝ej 15 km od granic miasta
us∏uga liczona wed∏ug stawki Ekspres Krajowy
10,00 z∏ netto

(12,30 z∏ brutto)

naliczana w przypadku, gdy jest wi´ksza od wagi rzeczywistej. Stosujemy przelicznik obj´toÊciowy 1m3 = 250 kg
wysokoÊç A (cm) x d∏ugoÊç B (cm) x szerokoÊç C (cm)

waga gabarytowa =

4000

US¸UGI DODATKOWE / Intercity
ODBIÓR PRZESY¸KI OD KLIENTA i NADANIE NA POCZT¢ KONDUKTORSKÑ

55,00 z∏ netto (67,65 z∏ brutto)

+ koszt nadania wed∏ug obowiàzujàcej taryfy PKP (us∏uga obejmuje wybrane miasta w Polsce)
Max. waga przesy∏ki 10 kg, max. wymiary: 20 x 40 x 50 cm

ODBIÓR PRZESY¸KI Z POCZTY KONDUKTORSKIEJ i DOR¢CZENIE DO KLIENTA

55,00 z∏ netto (67,65 z∏ brutto)

(us∏uga obejmuje wybrane miasta w Polsce). Przewidywany standard dor´czenia przesy∏ki do odbiorcy
w granicach administracyjnych miasta – do dwóch godzin od momentu przyjazdu PKP do oddzia∏u dor´czajàcego przesy∏k´.

JE˚ELI PRZESY¸KA ZAWIERA WI¢CEJ NI˚ JEDNÑ PACZK¢

55,00 z∏ netto (67,65 z∏ brutto)

dop∏ata za ka˝dà kolejnà paczk´ do 10 kg
+ koszt nadania wg obowiàzujàcej taryfy PKP (us∏uga obejmuje wybrane miasta w Polsce). Max. waga przesy∏ki 10 kg, max. wymiary: 20 x 40 x 50 cm

VIP Intercity Service

dop∏ata do us∏ugi Intercity 110,00 z∏ netto (135,30 z∏ brutto)

Kurier dedykowany do realizacji pojedynczego bezpoÊredniego zlecenia. Po dor´czeniu przesy∏ki nast´puje telefoniczne potwierdzenie odbioru
przesy∏ki do nadawcy.

US¸UGI SPECJALNE
CITY EXPRESS

cena us∏ugi + 100%

Miejska us∏uga ekspresowa – przewidywany standard realizacji jedna godzina od momentu przyj´cia zlecenia – czas realizacji us∏ugi zale˝y
od stanu infrastruktury miasta (terminy wykonania us∏ugi kurierskiej miejskiej mogà ulec zmianie w zale˝noÊci od aktualnej sytuacji drogowej
(np. przebudowa drogi, korki, warunki atmosferyczne) w miejscu odbioru przesy∏ki, jej dostarczenia lub w drodze od miejsca odbioru do miejsca
dostarczenia).

VIP Service

110,00 z∏ netto (135,30 z∏ brutto)

przesy∏ki do 5 kg w granicach administracyjnych miasta

us∏uga przeznaczona dla przesy∏ek o wadze do 15 kg.
Kurier dedykowany do realizacji pojedynczego bezpoÊredniego zlecenia. Po dor´czeniu przesy∏ki nast´puje telefoniczne potwierdzenie odbioru
przesy∏ki do nadawcy.

EKSPRES KRAJOWY

(waga do 75 kg)

Powy˝ej 15 km od granic miasta

(Odbiór lub dor´czenie przesy∏ki . . . . . . . . . cena us∏ugi + 20%
Odbiór lub dor´czenie przesy∏ki . . . . . . . . . cena us∏ugi + 30%

liczone w obie strony (nie podlega rabatowi)
w dni robocze w godz. 17.00 – 20.00
w dni robocze w godz. 20.00 – 8.00 / w soboty, w niedziele i Êwi´ta)

ZASTRZE˚ENIE TERMINU ODBIORU LUB DOR¢CZENIA PRZESY¸KI
(dotyczy us∏ug City Standard, City Express, VIP)

2,20 z∏ netto (2,71 z∏ brutto) /za 1km

Minimalny przedzia∏ czasowy 30 minut

cena us∏ugi + 30,00 z∏ netto (36,90 z∏ brutto)

CENNIK DETALICZNY. Ceny podano z podatkiem VAT (23%), bez op∏aty paliwowej.
AGAP Sp. z o.o. – ul. Jagielloƒska 78, 03-301 Warszawa – Sàd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, KRS 0000025138
Kapita∏ zak∏adowy 120 000, 00 PLN, NIP 527-23-29-716, Regon 017207713

Cennik obowiàzuje od 01.12.2017 r.
WysokoÊç aktualnej op∏aty paliwowej znajduje si´ na stronie www.agap.pl

www.agap.pl

US¸UGA STANDARDOWA / City Standard

03-301 Warszawa, ul. Jagielloƒska 78, tel.: (48 22) 334 64 64, tel.: 607 07 47 47

US¸UGI MIEJSKIE

US¸UGI PODSTAWOWE / AGAP Domestic Standard

STANDARD REALIZACJI US¸UGI
przewidywany termin dor´czenia przesy∏ki przed koƒcem nast´pnego dnia roboczego na terenie Polski.

I STREFA (patrz wykaz miast)
40,00 z∏ netto (49,20 z∏ brutto)

A4 do 1 kg
do 5 kg

45,00 z∏ netto (55,35 z∏ brutto)

www.agap.pl

US¸UGI KRAJOWE

55,00 z∏ netto (67,65 z∏ brutto)
60,00 z∏ netto (73,80 z∏ brutto)

A4 do 1kg
do 5 kg

PRZESY¸KI powy˝ej 5 kg
WAGA GABARYTOWA

dop∏ata za ka˝de rozpocz´te 5 kg 10,00 z∏ netto (12,30 z∏ brutto)
naliczana w przypadku, gdy jest wi´ksza od wagi rzeczywistej. Stosujemy przelicznik obj´toÊciowy 1m3 = 250 kg
wysokoÊç A (cm) x d∏ugoÊç B (cm) x szerokoÊç C (cm)

waga gabarytowa =

4000

US¸UGI SPECJALNE
AGAP DOMESTIC EXPRESS 9:00

standard realizacji us∏ugi – przewidywany termin dor´czenia przesy∏ki do 9:00
nast´pnego dnia roboczego do g∏ównych oÊrodków handlowych na terenie Polski.

I STREFA (dost´pnoÊç us∏ugi sprawdê w biurze AGAP)
140,00 z∏ netto (172,20 z∏ brutto)
145,00 z∏ netto (178,35 z∏ brutto)

A4 do 1 kg
do 5 kg

AGAP DOMESTIC EXPRESS 12:00

standard realizacji us∏ugi – przewidywany termin dor´czenia przesy∏ki do 12:00
nast´pnego dnia roboczego do g∏ównych oÊrodków handlowych na terenie Polski.

I STREFA (dost´pnoÊç us∏ugi sprawdê w biurze AGAP)
115,00 z∏ netto (141,45 z∏ brutto)
120,00 z∏ netto (147,60 z∏ brutto)

A4 do 1 kg
do 5 kg

DODATKOWA OP¸ATA WAGOWA DO PRZESY¸EK

(powy˝ej 5 kg)

dop∏ata w wysokoÊci 10,00 z∏ netto (12,30 z∏ brutto)
za ka˝de rozpocz´te 5 kg

ZASTRZE˚ENIE TERMINU ODBIORU LUB DOR¢CZENIA PRZESY¸KI

cena us∏ugi + 10,00 z∏ netto (12,30 z∏ brutto)

(dost´pnoÊç us∏ugi sprawdê w biurze AGAP)

Minimalny przedzia∏ czasowy 60 minut

WYKAZ MIAST
I STREFA
Bia∏ystok
Bielsko-Bia∏a
Bydgoszcz
Bytom
Chorzów
Cz´stochowa
Elblàg
Gdaƒsk
Gdynia
Katowice
Kielce

II STREFA
Koszalin
Kraków
Lublin
¸ódê
Nowy Sàcz
Olsztyn
Opole
Piotrków Trybunalski
P∏ock
Poznaƒ
Radom

Rzeszów
Siedlce
S∏upsk
Sopot
Szczecin
Tarnów
Toruƒ
Wa∏brzych
Warszawa
Wroc∏aw
Zielona Góra

pozosta∏e miasta
i miejscowoÊci w Polsce

INDYWIDUALNY PROGRAM KLIENTA
po analizie potrzeb proponujemy indywidualny program realizacji us∏ug i system kosztów dostosowany
do wielkoÊci zamówieƒ.

DOP¸ATY DO US¸UG dla PRZESY¸EK MIEJSKICH i KRAJOWYCH
DRUGA i KOLEJNA PRÓBA DOR¢CZENIA PRZESY¸KI
ODBIÓR LUB DOR¢CZENIE PRZESY¸KI

w dni robocze w godzinach 17.00 – 20.00

ODBIÓR LUB DOR¢CZENIE PRZESY¸KI

w dni robocze w godzinach 20.00 – 8.00
w soboty, w niedziele i Êwi´ta

100% ceny us∏ugi
cena us∏ugi + 75%
cena us∏ugi + 200%

US¸UGA CITY STANDARD NIEDOST¢PNA W DNI ROBOCZE PO GODZINIE 17:00, SOBOTY, NIEDZIELE I ÂWI¢TA

CENNIK DETALICZNY. Ceny podano z podatkiem VAT (23%), bez op∏aty paliwowej.
AGAP Sp. z o.o. – ul. Jagielloƒska 78, 03-301 Warszawa – Sàd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, KRS 0000025138
Kapita∏ zak∏adowy 120 000, 00 PLN, NIP 527-23-29-716, Regon 017207713

Cennik obowiàzuje od 01.12.2017 r.
WysokoÊç aktualnej op∏aty paliwowej znajduje si´ na stronie www.agap.pl

03-301 Warszawa, ul. Jagielloƒska 78, tel.: (48 22) 334 64 64, tel.: 607 07 47 47

II STREFA (patrz wykaz miast)

KONFEKCJONOWANIE PRZESY¸KI
15,00 z∏ netto (18,45 z∏ brutto)
20,00 z∏ netto (24,60 z∏ brutto)
25,00 z∏ netto (30,75 z∏ brutto)
35,00 z∏ netto (43,05 z∏ brutto)

Konfekcjonowanie MA¸A PACZKA
Konfekcjonowanie ÂREDNIA PACZKA
Konfekcjonowanie DU˚A PACZKA
Konfekcjonowanie PALETA

www.agap.pl

US¸UGI DODATKOWE dla PRZESY¸EK MIEJSKICH i KRAJOWYCH – cd.

MAGAZYNOWANIE

20,00 z∏ netto (24,60 z∏ brutto)

Magazynowanie przesy∏ki w siedzibie AGAP. Op∏ata za ka˝dà rozpocz´tà dob´

DOP¸ATA ZA KOLEJNÑ PACZK¢ W PRZESY¸CE

10,00 z∏ netto (12,30 z∏ brutto)

Op∏ata sta∏a za 2-gà i ka˝dà nast´pnà paczk´ (element) w przesy∏ce naliczana niezale˝nie od iloÊci paczek (elementów) w przesy∏ce.

OCZEKIWANIE NA PRZESY¸K¢

(czas powy˝ej 10 minut)

15,00 z∏ netto (18,45 z∏ brutto)

za ka˝de rozpocz´te 10 minut

POTWIERDZENIE DOR¢CZENIA POD (Proof of Delivery)
cena us∏ugi wed∏ug cennika podstawowego + 10,00 z∏ netto
(12,30 z∏ brutto)
W formie informacji ustnej
bezp∏atnie
Dor´czenie kopii listu przewozowego znajdujàcego si´ w archiwum AGAP (forma przekazania: skan, ksero, fax)
18,00 z∏ netto (22,14 z∏ brutto)

1. Oryginalne potwierdzenie dor´czenia przesy∏ki na liÊcie przewozowym AGAP
2.
3.

INFORMACJA PRZED ODBIOREM/DOR¢CZENIEM (PDI)

cena us∏ugi + 10,00 z∏ netto (12,30 z∏ brutto)

Ustalenie szczegó∏ów realizacji us∏ugi – kontakt przed odbiorem, awizowanie dor´czenia – przed dor´czeniem przesy∏ki pracownicy AGAP kontaktujà si´
z odbiorcà przesy∏ki w celu umówienia przedzia∏u godzinowego, w którym kurier b´dzie dor´cza∏ przesy∏k´. Nadawca zobowiàzany jest do podania numeru
telefonu odbiorcy podczas sk∏adania zlecenia oraz przy wype∏nianiu przez kuriera listu przewozowego przy odbiorze nadawanej przesy∏ki.

OP¸ATA ZA ELEMENT NIESTANDARDOWY/NIEPI¢TROWALNY

dla przesy∏ek zawierajàcych elementy do 31,5 kg

60,00 z∏ netto
(73,80 z∏ brutto)

Op∏ata zostanie naliczona do elementów:
• których najd∏u˝szy bok jest d∏u˝szy ni˝ 1,4 m lub którykolwiek z pozosta∏ych boków przekracza 0,6 m;
• o kszta∏cie okràg∏ym, cylindrycznym lub owalnym;
• o nieregularnych kszta∏tach z wystajàcymi cz´Êciami;
• o lepkiej powierzchni uniemo˝liwiajàcej zsuwanie si´ (np. gumy itp.);
• zawierajàcych luêne, ci´˝kie elementy lub takie, których rozk∏ad ci´˝aru jest nierównomierny;
• umieszczonych w luênym opakowaniu lub w opakowaniu o nieregularnym kszta∏cie (tzn. gdy mo˝liwe jest przesuni´cie si´ zawartoÊci, a tym samym
przesuni´cie Êrodka ci´˝koÊci podczas transportu);
• oznakowanych naklejkami „GÓRA“;
• których zawartoÊç wymaga obs∏ugi specjalnej (gdy brak mo˝liwoÊci automatycznego sortowania w magazynach prze∏adunkowych lub jest
mo˝liwoÊç uszkodzenia innych przesy∏ek);
• zawierajà substancje p∏ynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.);
Op∏ata naliczana jest tak˝e przy Zwrocie przesy∏ki niedostarczanej z elementami niestandardowymi.

OP¸ATA ZA ELEMENT NIESTANDARDOWY

128,00 z∏ netto
(157,44 z∏ brutto)

dla przesy∏ek zawierajàcych elementy powy˝ej 31,5 kg

Op∏acie podlegajà elementy umieszczone na paletach, gdy:
• u˝yto palety o wymiarach przekraczajàcych 0,8 m x 1,2 m (paleta EURO);
• towar wykracza poza obrys palety;
• towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocà folii, taÊm bindujàcych, Êrub, itp.).
Op∏ata zostanie naliczona w przypadku elementów niespaletyzowanych, gdy:
• ich najd∏u˝szy bok jest d∏u˝szy ni˝ 1,4 m lub którykolwiek z pozosta∏ych boków przekracza 0,6 m,
• oklejone sà naklejkami „GÓRA“;
• zawierajà substancje p∏ynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.);
• majà kszta∏t okràg∏y, cylindryczny bàdê owalny;
• majà nieregularne kszta∏ty z wystajàcymi elementami.
Op∏acie podlegajà równie˝ elementy zawierajàce towary, które z powodu swojej specyfiki nie dajà si´ spaletyzowaç (np. urzàdzenia na kó∏kach)
i nie mogà byç sortowane automatycznie. Op∏ata naliczana jest tak˝e przy Zwrocie do Nadawcy przesy∏ki z elementami niestandardowymi.

PRZESY¸KA ZWROTNA
DOR¢CZENIE DO RÑK W¸ASNYCH
ADRES PRYWATNY – odbiór lub dor´czenie przesy∏ki

ZMIANA P¸ATNIKA

cena us∏ugi wed∏ug cennika podstawowego
cena us∏ugi podstawowej + 10,00 z∏ netto
cena us∏ugi podstawowej + 5,00 z∏ netto

(nie pod adresem firmy)

15,00 z∏ netto (18,45 z∏ brutto) / za ka˝dà przesy∏k´

Po wystawieniu faktury przez AGAP zmiana p∏atnika mo˝e nastàpiç na pisemnà proÊb´ Klienta. Op∏atà administracyjnà za powtórne wystawienie faktury
zostanie obcià˝ony nowy p∏atnik wskazany w „formularzu zmiany p∏atnika“.

PONOWNE WEZWANIE DO ZAP¸ATY

20,00 z∏ netto (24,60 z∏ brutto)

AGAP zastrzega sobie prawo do obcià˝ania Klienta op∏atà administracyjnà w wypadku koniecznoÊci wysy∏ania ponownego (drugiego i kolejnego) wezwania
do zap∏aty za us∏ugi realizowane przez AGAP. Nie dotyczy konsumentów.

PRZYWRÓCENIE P¸ATNOÂCI PRZELEWEM

40,00 z∏ netto (49,20 z∏ brutto)

Op∏ata administracyjna zwiàzana z przywróceniem mo˝liwoÊci op∏acania przelewem us∏ug realizowanych przez AGAP.

CENNIK DETALICZNY. Ceny podano z podatkiem VAT (23%), bez op∏aty paliwowej.
AGAP Sp. z o.o. – ul. Jagielloƒska 78, 03-301 Warszawa – Sàd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, KRS 0000025138
Kapita∏ zak∏adowy 120 000, 00 PLN, NIP 527-23-29-716, Regon 017207713

Cennik obowiàzuje od 01.12.2017 r.
WysokoÊç aktualnej op∏aty paliwowej znajduje si´ na stronie www.agap.pl

03-301 Warszawa, ul. Jagielloƒska 78, tel.: (48 22) 334 64 64, tel.: 607 07 47 47

Konfekcjonowanie przesy∏ki na polecenie klienta (dotyczy pojedynczej paczki). Konfekcjonowanie przy u˝yciu kartonu, wype∏niacza, stretch folii, taÊm.

Dope∏nieniem us∏ug Êwiadczonych przez AGAP jest pe∏na troska o los przesy∏ki przekazanej operatorowi AGAP do realizacji.
Pracownicy AGAP niejednokrotnie w imieniu klientów dodatkowo zabezpieczajà przesy∏ki przed finalnym transportem.
Konfekcjonowanie przekazanych przez klienta przesy∏ek (paczek) polega na:
• konfekcjonowanie przesy∏ki na polecenie klienta (dotyczy pojedynczej paczki).
Konfekcjonowanie przy u˝yciu kartonu, wype∏niacza, stretch folii, taÊm, fizyczne zabezpieczenie
• ∏àczeniu pojedynczych paczek w zestawy wed∏ug wymagaƒ klienta
• znakowanie produktów etykietami adresowymi (i innymi) dostarczonymi przez klienta, wed∏ug wzoru klienta
• klejenie kartonów, wk∏adanie ulotek, naklejanie ulotek wed∏ug wzoru klienta
• banderolowanie produktów taÊmami, gumkami, sznurkiem
• zak∏adanie obwolut na produkty
• foliowanie produktów.

WielkoÊç paczek – wymiary:

S

paczka o wym. do 245 x 235 x 105 mm

M

paczka o wym. do 235 x 495 x 210 mm

L

paczka o wym. do 470 x 495 x 210 mm

XL paczka o wym. do 470 x 495 x 420 mm

CENNIK DETALICZNY. Ceny podano z podatkiem VAT (23%), bez op∏aty paliwowej.
AGAP Sp. z o.o. – ul. Jagielloƒska 78, 03-301 Warszawa – Sàd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, KRS 0000025138
Kapita∏ zak∏adowy 120 000, 00 PLN, NIP 527-23-29-716, Regon 017207713

Cennik obowiàzuje od 01.12.2017 r.
WysokoÊç aktualnej op∏aty paliwowej znajduje si´ na stronie www.agap.pl

www.agap.pl

KONFEKCJONOWANIE

03-301 Warszawa, ul. Jagielloƒska 78, tel.: (48 22) 334 64 64, tel.: 607 07 47 47

INFORMACJE DODATKOWE

