REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI ÂWIADCZENIA US¸UG KURIERSKICH
(POCZTOWYCH I PRZEWOZOWYCH) PRZEZ AGAP
§ 1 Definicje
1. Przewoênik – spó∏ka pod firmà AGAP Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
z siedzibà w Warszawie przy ul. Jagielloƒskiej 78, wpisana do Krajowego
Rejestru Sàdowego – Rejestru Przedsi´biorców pod numerem KRS 0000025138
przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia∏ Gospodarczy KRS,
posiadajàca w pe∏ni op∏acony kapita∏ zak∏adowy w kwocie 120.000 z∏otych,
NIP 527-23-29-716, REGON 017207713, tel. 22 334 64 64;
2. Us∏uga Kurierska – us∏uga pocztowa dor´czenia Przesy∏ki Listowej lub Paczki
Pocztowej;
3. Us∏uga Przewozowa – us∏uga dor´czenia Przesy∏ki Przewozowej;
4. Us∏uga – ∏àczne okreÊlenie dla Us∏ugi Przewozowej i Us∏ugi Kurierskiej;
5. Przesy∏ka Listowa – przesy∏ka pocztowa z korespondencjà lub druk,
z wy∏àczeniem przesy∏ek reklamowych;
6. Paczka Pocztowa – przesy∏ka pocztowa, nieb´dàca Przesy∏kà Listowà,
o masie do 20.000 g i wymiarach: a) z których ˝aden nie mo˝e przekroczyç
2000 mm albo b) które nie mogà przekroczyç 3000 mm dla sumy d∏ugoÊci
i najwi´kszego obwodu mierzonego w innym kierunku ni˝ d∏ugoÊç;
7. Paczka Przewozowa – przesy∏ka nieb´dàca Przesy∏kà Listowà oraz Przesy∏kà
Pocztowà o wadze nieprzekraczajàcej 31,5 kg;
8. Przesy∏ka – wspólne okreÊlenie dla Przesy∏ki Listowej, Paczki Pocztowej i Paczki
Przewozowej;
9. Klient – podmiot zamawiajàcy u Przewoênika wykonanie Us∏ugi;
10. List Przewozowy – dokument wystawiany przez Klienta, na druku Przewoênika,
zawierajàcy dane dotyczàce Klienta, Odbiorcy oraz ich adresów, Przesy∏ki, miejsca
przeznaczenia, oznaczenie przesy∏ki wed∏ug rodzaju, iloÊci, masy oraz sposobu
opakowania, jak równie˝ wartoÊç rzeczy szczególnie cennych;
11. Odbiorca – podmiot wskazany przez Klienta w LiÊcie Przewozowym jako
odbiorca Przesy∏ki;
12. Umowa – umowa o wykonanie Us∏ugi;
13. Cennik – przygotowany przez Przewoênika cennik wykonywania Us∏ugi;
14. Prawo Przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe;
15. Prawo Pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe.
§ 2 Us∏uga – Przepisy Ogólne
1. Przewoênik Êwiadczy na rzecz Klientów Us∏ug´ na podstawie odr´bnych
zleceƒ sk∏adanych przez Klienta.
2. Us∏uga dost´pna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jego
granicami.
3. Us∏uga mo˝e byç realizowana jako Us∏uga serwisu miejskiego, serwisu
krajowego lub mi´dzynarodowego.
4. W ramach Us∏ugi Przewoênik bezpoÊrednio odbiera Przesy∏k´ od Klienta,
z miejsca wskazanego przez Klienta oraz dostarcza jà bezpoÊrednio do Odbiorcy,
do miejsca wskazanego przez Klienta w LiÊcie Przewozowym, za pokwitowaniem
w formie pisemnej lub elektronicznej. W ramach Us∏ugi Kurierskiej Przewoênik
zapewnia Êledzenie Przesy∏ki od momentu nadania do momentu dor´czenia.
Jedna Przesy∏ka mo˝e zawieraç kilka Przesy∏ek Listowych, Paczek Pocztowych lub
Paczek Przewozowych.
5. Zawarcie Umowy nast´puje przez przyj´cie przez Przewoênika Przesy∏ki
do przemieszczenia i dor´czenia oraz wystawienie Listu Przewozowego.
6. Przewoênik nie dostarcza w ramach Us∏ugi Przesy∏ek:
a) zawierajàcych pieniàdze, papiery wartoÊciowe, inne dokumenty o charakterze
p∏atniczym, towary podrobione, artyku∏y zakazane lub niebezpieczne;
b) zawierajàcych przedmioty wartoÊciowe (wyroby jubilerskie, dzie∏a sztuki,
antyki, numizmatyki itp.) broƒ, cz´Êci broni, materia∏y wybuchowe lub amunicj´;
c) zawierajàcych artyku∏y szybko psujàce si´;
d) zawierajàcych rzeczy wymagajàce specjalnych warunków przewozu lub
zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub sk∏adowaniu
(np. przewo˝enia w okreÊlonej pozycji, wymagajàce kontrolowanej temperatury);
e) zawierajàcych towary chemicznie i biologicznie aktywne;
f) zawierajàcych zwierz´ta, roÊliny, szczàtki ludzkie i zwierz´ce;
g) zawierajàcych narkotyki i substancje psychotropowe;
h) zawierajàcych produkty farmaceutyczne w rozumieniu przepisów prawa
powszechnie obowiàzujàcego;
i) zawierajàcych inne towary, które swoimi w∏aÊciwoÊciami mogà stanowiç
zagro˝enie dla zdrowia osób majàcych z nimi stycznoÊç, bàdê mogàce
uszkodziç lub zniszczyç inne przesy∏ki;
j) zawierajàcych rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów
prawa, w szczególnoÊci Prawa Pocztowego, Prawa Przewozowego, przepisów
celnych, sanitarnych, jak równie˝ przepisów IATA, ICAO, AD, agendy rzàdowe
lub inne kompetentne organizacje oraz umów, konwencji lub porozumieƒ
mi´dzynarodowych, których stronà jest Polska;
k) których wartoÊç przekracza równowartoÊç w z∏otych polskich kwoty:
w przypadku Przesy∏ki Listowej i Paczki Pocztowej – 5.000 (pi´ç tysi´cy) z∏otych,
w przypadku Paczki Przewozowej – 50.000 (pi´çdziesiàt tysi´cy) z∏otych;
l) zawierajàcych dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty ksi´gowe;
m) zawierajàcych instrumenty muzyczne.
7. Wykonanie Us∏ugi w odniesieniu do Przesy∏ek, których wartoÊç przekracza kwot´
wskazanà w ust. 6 lit. k) powy˝ej, jak równie˝ zawarcie umowy poza lokalem
AGAP z konsumentem na wykonanie Us∏ugi Kurierskiej, za którà konsument musi
zap∏aciç cen´ w kwocie przekraczajàcej 50 z∏otych, mo˝e mieç miejsce wy∏àcznie
na podstawie odr´bnej umowy zawartej przez Klienta z Przewoênikiem.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do Us∏ugi Kurierskiej
zastosowanie majà stosowne przepisy Prawa Pocztowego wraz z przepisami
wykonawczymi, a w odniesieniu do Us∏ugi Przewozowej przepisy Prawa
Pocztowego wraz z przepisami wykonawczymi.
§ 3 Zlecenie Us∏ugi
1. Zlecenie Przewoênikowi wykonania Us∏ugi nast´puje poprzez telefoniczne
zg∏oszenie Przewoênikowi zamiaru nadania Przesy∏ki. W momencie telefonicznego zg∏oszenia Klient okreÊla czy ma zamiar skorzystania z Us∏ugi serwisu

krajowego, miejskiego lub mi´dzynarodowego oraz czy zleca wykonanie Us∏ugi
Kurierskiej czy Us∏ugi Przewozowej. Dost´pne do celów zamawiania Us∏ugi numery
telefonów Przewoênik udost´pnia na swoich stronach internetowych (www.agap.pl)
oraz na ulotkach reklamowych. Zlecenia przyjmowane sà 24 godziny na dob´,
7 dni w tygodniu. Sposób zlecenia wykonania Us∏ugi opisany w niniejszym
ust´pie nie dotyczy zleceƒ wykonania Us∏ugi sk∏adanych przez Klientów
b´dàcych konsumentami w przypadku gdy wynagrodzenie AGAP za wykonanie
Us∏ugi przekracza kwot´ pi´çdziesi´ciu z∏otych.
2. Klient mo˝e zleciç wykonanie Us∏ugi bezpoÊrednio w siedzibie Przewoênika
dostarczajàc tam Przesy∏k´ oraz wystawiajàc List Przewozowy.
§ 4 Przyj´cie Przesy∏ki
1. Po otrzymaniu telefonicznego Zlecenia Przewoênik zg∏asza si´ do okreÊlonego
przez Klienta miejsca celem odebrania Przesy∏ki. Przy odbiorze przesy∏ki Klient
wystawia List Przewozowy, zgodnie z wzorem stosowanym przez Przewoênika.
2. Klient mo˝e zadeklarowaç wartoÊç przewo˝onych rzeczy czyniàc o tym stosownà
wzmiank´ na LiÊcie Przewozowym. Zadeklarowana wartoÊç rzeczy nie mo˝e
przekroczyç ich rynkowej wartoÊci oraz wartoÊci wskazanej w §2 ust. 6 lit. k).
3. Klient gwarantuje, ˝e zawartoÊç ka˝dej Przesy∏ki jest prawid∏owo zadeklarowana
i opisana w LiÊcie Przewozowym i nadaje si´ do wykonania Us∏ugi.
4. Klient zobowiàzany jest zapewniç, aby ka˝da Przesy∏ka:
a) zosta∏a prawid∏owo opisana, oznaczona, zaadresowana;
b) zosta∏a prawid∏owo zapakowana w stopniu umo˝liwiajàcym bezpieczny
transport przy normalnym wykonywaniu Us∏ugi, bez koniecznoÊci wykonania
dodatkowych czynnoÊci oraz zabezpieczenie rzeczy w niej zawartych przed
utratà, ubytkiem lub uszkodzeniem, w tym w szczególnoÊci wewn´trzne
zabezpieczenie zawartoÊci Przesy∏ki przed jej przesuwaniem si´;
c) nie zawiera∏a rzeczy o wartoÊci wskazanych w §2 ust. 6.
5. Klient wraz z Listem Przewozowym zobowiàzany jest wydaç Przewoênikowi
wszelkie dokumenty potrzebne do dostarczenia Przesy∏ki ze wzgl´du na
przepisy celne, podatkowe i administracyjne. Przewoênik nie odpowiada za
niewykonanie lub nieprawid∏owe wykonanie Us∏ugi na wskutek niedostarczenia
dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym lub dostarczenia ich
w stanie niekompletnym.
6. Klient gwarantuje, ˝e Przesy∏ka nie zawiera rzeczy wy∏àczonych od przewozu
w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiàzujàcego jak równie˝
towarów i rzeczy, o których mowa w §2 ust. 6 powy˝ej.
7. Klient otrzymuje od Przewoênika egzemplarz Listu Przewozowego albo innego
poÊwiadczenia przyj´cia Przesy∏ki do wykonania Us∏ugi.
8. Je˝eli stan zewn´trzny Przesy∏ki lub jej opakowanie nie sà odpowiednie dla
wykonania Us∏ugi, Przewoênik mo˝e ˝àdaç, aby Klient z∏o˝y∏ pisemne oÊwiadczenie
co do stanu Przesy∏ki, a w wypadku ra˝àcych braków odmówiç przyj´cia wykonania
Us∏ugi. Przewoênik mo˝e odmówiç przyj´cia Przesy∏ki, której stan jest wadliwy lub
opakowanie niedostateczne albo nie majàcej wymaganego opakowania.
9. Przewoênik odmawia zawarcia Umowy o wykonanie Us∏ugi Kurierskiej
w nast´pujàcych przypadkach:
a) nie sà spe∏nione przez Klienta wymagania dotyczàce Êwiadczenia us∏ug
pocztowych okreÊlone w Prawie Pocztowym lub w przepisach wydanych na
jego podstawie, a tak˝e w niniejszym Regulaminie;
b) zawartoÊç lub opakowanie Przesy∏ki nara˝a osoby trzecie lub Przewoênika
na szkod´;
c) na opakowaniu Przesy∏ki lub w widocznej cz´Êci jej zawartoÊci znajdujà si´
napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszajàce prawo lub znaki
op∏aty pocztowej niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w Prawie Pocztowym;
d) Us∏uga Kurierska ma byç wykonywana w ca∏oÊci lub w cz´Êci na obszarze
nieobj´tym wpisem do rejestru;
e) przyjmowanie lub przemieszczanie Przesy∏ki jest zabronione na podstawie
odr´bnych przepisów;
f) innych przypadkach przewidzianych przez prawo, w tym w szczególnoÊci
Prawo Pocztowe.
10. Przewoênik jest uprawniony do odmowy wykonania Us∏ugi Przewozowej
w szczególnoÊci w nast´pujàcych przypadkach:
a) nie sà spe∏nione przez Klienta wymagania dotyczàce Êwiadczenia us∏ug
przewozowych okreÊlone w Prawie Przewozowym lub w przepisach wydanych
na jego podstawie, a tak˝e w niniejszym Regulaminie;
b) zlecenia dostarczenia Paczki Przewozowej zawierajàcej rzeczy wskazane
w §2 ust. 6 powy˝ej;
c) braku mo˝liwoÊci wykonania Us∏ugi Przewozowej;
d) niew∏aÊciwego wype∏nienia Listu Przewozowego, zabezpieczenia, zapakowania
Przesy∏ki, niedostarczenia niezb´dnych informacji, dokumentów, bàdê
nieprawid∏owego ich wype∏nienia;
e) nie do∏àczenia w∏aÊciwych dokumentów, niedok∏adnego bàdê nieprawid∏owego ich wype∏nienia;
f) innych przypadkach przewidzianych przez prawo, w tym w szczególnoÊci
Prawo Przewozowe.
11. Przewoênik jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy o wykonanie Us∏ugi
je˝eli Przesy∏ka nie spe∏nia okreÊlonych przez Przewoênika warunków wymaganych do zawarcia Umowy.
12. Przewoênik mo˝e odstàpiç od Umowy, je˝eli Przesy∏ka nie spe∏nia warunków
okreÊlonych w Umowie.
13. W przypadku odstàpienia przez Przewoênika, z przyczyn okreÊlonych w ust. 9 lub
ust. 12 od Umowy przyj´tà Przesy∏k´ zwraca si´ Klientowi na jego koszt oraz
dokonuje si´ zwrotu pobranej op∏aty za Us∏ug´.
14. Klient jest obowiàzany oddaç Przewoênikowi Przesy∏k´ w stanie umo˝liwiajàcym
prawid∏owe wykonanie Us∏ugi Kurierskiej i jej wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e Przesy∏ka Listowa lub Paczka
Pocztowa mo˝e spowodowaç uszkodzenie innych przesy∏ek lub mienia
Przewoênika, Przewoênik mo˝e za˝àdaç jej otwarcia przez nadawc´, a w przypadku
gdy wezwanie nadawcy do otwarcia jest niemo˝liwe lub by∏o bezskuteczne, mo˝e

zabezpieczyç Przesy∏k´ Listowà Lub Paczk´ Pocztowà na w∏asny koszt w sposób
zapewniajàcy bezpieczeƒstwo obrotu pocztowego. W przypadku uzasadnionego
podejrzenia, ˝e Przesy∏ka Listowa lub Paczka Pocztowa stanowi przedmiot
przest´pstwa lub jej zawartoÊç stanowi zagro˝enie dla ludzi lub Êrodowiska,
Przewoênik jest uprawniony do jej zatrzymania i zabezpieczenia do chwili
dokonania ogl´dzin przez w∏aÊciwe podmioty.
16. Przewoênik mo˝e sprawdziç, czy Paczka Przewozowa odpowiada oÊwiadczeniom
Klienta zawartym w LiÊcie Przewozowym oraz czy nie zawiera rzeczy wskazanych
w §2 ust. 6 powy˝ej. Sprawdzenia dokonuje si´ w obecnoÊci Klienta, a je˝eli
wezwanie go nie jest mo˝liwe albo gdy nie zg∏osi si´ w wyznaczonym terminie,
Przewoênik dokonuje sprawdzenia w obecnoÊci osób zaproszonych przez siebie
do tej czynnoÊci. Wynik sprawdzenia zamieszcza si´ na LiÊcie Przewozowym albo
do∏àczonym do niego protokole. W razie stwierdzenia niezgodnoÊci oÊwiadczeƒ
zawartych w LiÊcie Przewozowym ze stanem rzeczywistym Paczki Przewozowej
koszty sprawdzenia obcià˝ajà Klienta. W razie ujawnienia rzeczy wy∏àczonych
z przewozu albo niezachowania przepisów dotyczàcych rzeczy dopuszczonych do
przewozu na warunkach szczególnych, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 55
Prawa Przewozowego.
17. Przewoênik zaleca oraz oferuje ubezpieczenie Przesy∏ki, wed∏ug aktualnego
Cennika, którego koszt ponosi Klient. G∏ówne postanowienia umowy ubezpieczenia
na rzecz osoby trzeciej zawartej pomi´dzy Przewoênikiem a ubezpieczycielem sà
udost´pniane do wglàdu, na ˝àdanie Klienta.
18. W przypadku zlecenia przez Klienta wykonania Us∏ugi pobrania (COD) lub Us∏ugi
dotyczàcej Przesy∏ki, której wartoÊç przekracza kwot´ 500 (pi´çset) z∏otych,
Przesy∏ka musi byç ubezpieczona na zasadach oferowanych przez Przewoênika.
W przypadku braku zgody na ubezpieczenie przesy∏ki Przewoênik jest uprawniony
do odmowy przyj´cia zlecenia wykonania takiej Us∏ugi.
§ 5 Dostarczenie Przesy∏ki
1. Przewoênik dostarcza Przesy∏k´ do Odbiorcy w nast´pujàcych terminach:
a) w serwisie miejskim i krajowym:
I) Us∏uga miejska standardowa – w terminie od 2 (dwóch) do 6 (szeÊciu) godzin
od momentu jej przyj´cia,
II) Us∏uga miejska ekspresowa – w terminie od 1 (jednej) do 4 (czterech) godzin
od momentu jej przyj´cia,
III) Us∏uga krajowa – je˝eli przesy∏ka by∏a nadana przed godzinà 17:00 –
przed koƒcem nast´pujàcego dnia roboczego po przyj´ciu Przesy∏ki
przez Przewoênika, w przypadku nadania Przesy∏ki po godzinie 17:00
przesy∏ka dor´czona b´dzie przed koƒcem drugiego dnia roboczego
po przyj´ciu Przesy∏ki przez Przewoênika,
przy czym terminy wykonania Us∏ugi miejskiej i krajowej mogà ulec zmianie
w przypadku zaistnienia si∏y wy˝szej. Terminy dostarczenia Przesy∏ki nie
obowiàzujà w okresach Êwiàtecznych (daty dost´pne sà w oddzia∏ach
Przewoênika oraz na stronie internetowej Przewoênika www.agap.pl),
chyba ˝e Klient zamówi Us∏ug´, która ma byç wykonana w okresach
Êwiàtecznych oraz uiÊci w zwiàzku z tym dodatkowà op∏at´ okreÊlonà
w Cenniku.
b) na obszarze Êwiata do 14 (czternastu) dni roboczych.
Bieg terminu wykonania Us∏ugi zawiesza si´ na dni wolne od pracy.
2. Przewoênik jest zwolniony z obowiàzku dotrzymania terminów wskazanych
w ust. 1 powy˝ej, a termin przewozu Przesy∏ki przed∏u˝a si´ o okres jej zatrzymania,
w nast´pujàcych przypadkach, o ile wystàpienie tych przypadków nie nastàpi∏o
z winy Przewoênika:
a) sprawdzenia, w którego wyniku stwierdzono niezgodnoÊç Przesy∏ki z danymi
z Listu Przewozowego,
b) wykonywania czynnoÊci wymaganych w przepisach szczególnych,
c) zmiany Umowy albo przeszkody w przewozie lub wydaniu Przesy∏ki,
d) prze∏adowania lub koniecznoÊci poprawienia za∏adowania,
e) wykonywania szczególnych czynnoÊci dotyczàcych Przesy∏ki,
f) ograniczeƒ wprowadzonych na podstawie art. 8 Prawo Przewozowe,
g) innych przypadkach przewidzianych przez prawo, w tym w szczególnoÊci
Prawo Przewozowe lub Prawo Pocztowe.
3. Termin wykonania Us∏ugi jest zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem Przewoênik
pozostawi∏ Przesy∏k´ do rozporzàdzenia Odbiorcy.
4. Przewoênik mo˝e zleciç wykonanie Us∏ugi innemu przewoênikowi na ca∏à
przestrzeƒ przewozu lub jej cz´Êç.
5. Przesy∏k´, której nie mo˝na dor´czyç Odbiorcy, Przewoênik zwraca Klientowi. Za
czynnoÊci zwiàzane ze zwrotem Przesy∏ki Przewoênik mo˝e ˝àdaç uiszczenia
op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w Cenniku.
6. W przypadku odmowy przyj´cia Przesy∏ki przez Odbiorc´ lub w innych przypadkach
kiedy Przewoênik zmuszony b´dzie do zwrotu Przesy∏ki Klientowi wszelkie koszty
zwiàzane ze zwrotem takiej Przesy∏ki ponosiç b´dzie Klient.
7. Przewoênik jest zwolniony od obowiàzku wykonania Us∏ugi, je˝eli:
a) zachodzà uniemo˝liwiajàce wykonanie Us∏ugi okolicznoÊci, których Przewoênik
nie móg∏ uniknàç ani zapobiec ich skutkom,
b) Klient nie zastosowa∏ si´ do przepisów niniejszego Regulaminu,
c) ze wzgl´du na przedmiot przewozu nie ma mo˝liwoÊci wykonania Us∏ugi przy
u˝yciu posiadanych Êrodków i urzàdzeƒ transportowych,
d) w przypadku zaistnienia innych przes∏anek przewidzianych przez prawo,
w tym w szczególnoÊci Prawo Przewozowe lub Prawo Pocztowe.
8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku dor´czanej Przesy∏ki
Przewoênik niezw∏ocznie sporzàdza protokó∏ szkód.
9. Sporzàdzenia protoko∏u mo˝e za˝àdaç tak˝e Odbiorca, jeÊli stwierdzi on, ˝e
Przesy∏ka jest naruszona. Protokó∏ sporzàdza si´ w obecnoÊci przedstawiciela
Przewoênika. Protokó∏ podpisujà Odbiorca i przedstawiciel Przewoênika.
10. Przesy∏ka, której nie mo˝na dor´czyç Odbiorcy ani zwróciç Klientowi z powodu
braku lub b∏´dnego adresu nadawcy (dalej „Przesy∏ka Niedor´czalna“), mo˝e
zostaç otwarta przez Przewoênika, który zawar∏ z Klientem Umow´, w celu uzyskania
danych umo˝liwiajàcych jej dor´czenie lub zwrócenie Klientowi. Otwarcie Przesy∏ki
Niedor´czalnej nast´puje niezw∏ocznie. Otwarcie Przesy∏ki Niedor´czalnej
nast´puje w sposób zapewniajàcy jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.
W przypadku ustalenia w trakcie czynnoÊci, o których mowa powy˝ej, danych
umo˝liwiajàcych dor´czenie lub zwrot Przesy∏ki, Przesy∏ka ta po odpowiednim

zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu
jest dor´czana Odbiorcy albo zwracana Klientowi.
11. W przypadku gdy otwarcie Przesy∏ki Niedor´czalnej nie umo˝liwi jej dor´czenia
albo zwrócenia Klientowi albo gdy Klient odmówi przyj´cia zwróconej Przesy∏ki:
1) korespondencja stanowiàca Przesy∏k´ Listowà i jej opakowanie podlegajà
zniszczeniu przez Przewoênika, w sposób uniemo˝liwiajàcy odtworzenie
informacji zawartej w przesy∏ce i na jej opakowaniu nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 60 dni od dnia otwarcia Przesy∏ki Listowej;
2) do zawartoÊci Paczki Pocztowej oraz Paczki Przewozowej stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 183, art. 184 i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.).
§ 6 P∏atnoÊç za Us∏ug´ Kurierskà
1. Przez wystawienie Listu Przewozowego Klient zobowiàzuje si´ do zap∏aty
oznaczonych w Cenniku nale˝noÊci Przewoênika.
2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1 p∏atne sà: albo gotówkowo w momencie
przyj´cia Przesy∏ki do wykonania Us∏ugi Kurierskiej albo w formie bezgotówkowej
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Przewoênika. Termin p∏atnoÊci
nale˝noÊci obj´tych fakturà VAT wskazanà w zdaniu poprzedzajàcym wynosi
7 (siedem) dni od daty jej dor´czenia, przy czym Klient mo˝e ustaliç
z Przewoênikiem inny termin p∏atnoÊci.
3. Cennik dost´pny jest w siedzibie Przewoênika, na stronie internetowej
Przewoênika (www.agap.pl) oraz w ka˝dym oddziale. Przewoênik zastrzega sobie
prawo do zmiany Cennika w ka˝dym czasie. W przypadku zmiany Cennika nowa
wersja Cennika ma zastosowanie wy∏àcznie do wykonania Us∏ug zleconych po
wejÊciu w ˝ycie nowego Cennika.
4. Przewoênikowi przys∏uguje prawo zastawu na Przesy∏kach w celu zabezpieczenia
roszczeƒ wynikajàcych z Umowy oraz z tytu∏u uzasadnionych, dodatkowych
kosztów Êwiadczenia Us∏ugi Kurierskiej, powsta∏ych z przyczyn le˝àcych po stronie
Klienta lub Odbiorcy. Zdania poprzedzajàcego nie stosuje si´, je˝eli adresatem
Przesy∏ki jest organ w∏adzy publicznej. W przypadku odmowy zaspokojenia przez
Odbiorc´ lub Klienta wierzytelnoÊci zabezpieczonych zastawem Przewoênikowi
przys∏ugujà uprawnienia wynikajàce z przepisów Prawa Pocztowego.
§ 7 OdpowiedzialnoÊç Przewoênika za Przesy∏k´
1. Us∏ug´ uwa˝a si´ za nienale˝ycie wykonanà, jeÊli w czasie od przyj´cia Przesy∏ki
przez Przewoênika w celu wykonania Us∏ugi do momentu jej dor´czenia nastàpi:
ubytek lub uszkodzenie Przesy∏ki lub zw∏oka w jej dostarczeniu.
2. Us∏ug´ uwa˝a si´ za niewykonanà w przypadku utraty Przesy∏ki w okresie od
przyj´cia Przesy∏ki przez Przewoênika w celu wykonania Us∏ugi. Za utraconà uwa˝a
si´ przesy∏k´, która nie dotar∏a do miejsca przeznaczenia wskazanego w LiÊcie
Przewozowym w ciàgu 30 (trzydziestu) dni od up∏ywu terminu wykonania Us∏ugi.
Nie uznaje si´ przesy∏ki za utraconà w przypadku powiadomienia Klienta
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajàcym o próbie dor´czenia przesy∏ki.
3. Przewoênik odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie Us∏ugi
Przewozowej, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie nastàpi∏o:
a) wskutek si∏y wy˝szej;
b) z przyczyn wyst´pujàcych po stronie Klienta lub odbiorcy, niewywo∏anych winà
Przewoênika;
c) z powodu naruszenia przez Klienta lub odbiorc´ przepisów Prawa Pocztowego
albo Prawa Przewozowego albo niniejszego Regulaminu;
d) z powodu w∏aÊciwoÊci przesy∏anej rzeczy.
4. Przewoênik odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie Us∏ugi
Kurierskiej w zakresie okreÊlonym Prawem Pocztowym, chyba ˝e niewykonanie lub
nienale˝yte jej wykonanie:
a) jest nast´pstwem czynu niedozwolonego;
b) nastàpi∏o z winy umyÊlnej Przewoênika;
c) jest wynikiem ra˝àcego niedbalstwa Przewoênika,
w których to przypadkach Przewoênik ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie Us∏ugi Kurierskiej.
5. Roszczenie z tytu∏u nienale˝ytego wykonania Us∏ugi Kurierskiej wygasa wskutek
przyj´cia Przesy∏ki bez zastrze˝eƒ, chyba ˝e ubytki lub uszkodzenia Przesy∏ki nie
dajàce si´ z zewnàtrz zauwa˝yç uprawniony stwierdzi∏ po przyj´ciu Przesy∏ki i nie
póêniej ni˝ po up∏ywie 7 dni od przyj´cia Przesy∏ki zg∏osi∏ Przewoênikowi roszczenie z tego tytu∏u oraz udowodni∏, ˝e ubytki lub uszkodzenia Przesy∏ki powsta∏y
w czasie mi´dzy przyj´ciem Przesy∏ki przez Przewoênika w celu wykonania Us∏ugi
Kurierskiej a jej dor´czeniem adresatowi.
6. Z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Us∏ugi Kurierskiej, w tym
utraty ubytku zawartoÊci lub uszkodzenie Przesy∏ki Pocztowej lub Przesy∏ki Listowej
oraz niewykonania Us∏ugi Kurierskiej z zachowaniem gwarantowanej jakoÊci,
konsumentowi przys∏uguje odszkodowanie okreÊlone przepisami Prawa
Pocztowego. W przypadku niewykonania Us∏ugi Kurierskiej konsumentowi
przys∏uguje zwrot w ca∏oÊci pobranej op∏aty za Us∏ug´ Kurierskà niezale˝nie od
nale˝nego odszkodowania.
7. Z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Us∏ugi Kurierskiej przys∏uguje
odszkodowanie:
a) za utrat´, ubytek lub uszkodzenie Paczki Pocztowej – w wysokoÊci nie wy˝szej
ni˝ zwyk∏a wartoÊç utraconych i uszkodzonych rzeczy;
b) za utrat´, ubytek lub uszkodzenie Przesy∏ki z zadeklarowanà wartoÊcià – w wysokoÊci ˝àdanej przez Nadawc´, nie wy˝szej jednak ni˝ zadeklarowana wartoÊç Przesy∏ki;
c) za utrat´ Przesy∏ki Listowej – w wysokoÊci dziesi´ciokrotnoÊci op∏aty za us∏ug´
nie ni˝szej jednak ni˝ pi´çdziesi´ciokrotnoÊç op∏aty za traktowanie przesy∏ki
listowej jako poleconej, okreÊlonej w cenniku us∏ug powszechnych;
d) za opóênienie w dor´czeniu Przesy∏ki Kurierskiej w stosunku do gwarantowanego terminu dor´czenia – w wysokoÊci nie przekraczajàcej dwukrotnoÊci
op∏aty za us∏ug´.
8. Przewoênik ponosi odpowiedzialnoÊç za utrat´, ubytek lub uszkodzenie Przesy∏ki
Przewozowej powsta∏e od przyj´cia jej do wykonania Us∏ugi a˝ do jej wydania
oraz za zw∏ok´ w wykonaniu Us∏ugi.
9. Przewoênik nie ponosi odpowiedzialnoÊci okreÊlonej w ust. 8, je˝eli utrata, ubytek
lub uszkodzenie albo zw∏oka w wykonaniu Us∏ugi Przewozowej powsta∏y
z przyczyn wyst´pujàcych po stronie Klienta lub odbiorcy, nie wywo∏anych winà
Przewoênika, z w∏aÊciwoÊci zawartoÊci Przesy∏ki albo wskutek si∏y wy˝szej.

10. Przewoênik jest zwolniony od odpowiedzialnoÊci okreÊlonej w ust. 8, je˝eli utrata,
ubytek lub uszkodzenie Przesy∏ki Przewozowej powsta∏y w szczególnoÊci co
najmniej z jednej z nast´pujàcych przyczyn:
a) nadania pod nazwà niezgodnà z rzeczywistoÊcià, nieÊcis∏à lub niedostatecznà
rzeczy wy∏àczonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na
warunkach szczególnych albo niezachowania przez Klienta tych warunków;
b) braku, niedostatecznoÊci lub wadliwoÊci opakowania rzeczy, nara˝onych
w tych warunkach na szkod´ wskutek ich naturalnych w∏aÊciwoÊci;
c) szczególnej podatnoÊci rzeczy na szkod´ wskutek wad lub naturalnych
w∏aÊciwoÊci;
d) ∏adowania, rozmieszczenia lub wy∏adowywania rzeczy przez Klienta lub
odbiorc´;
e) przewozu Paczek Przewozowych, które zgodnie z przepisami lub umowà
powinny byç dozorowane, je˝eli szkoda wynik∏a z przyczyn, którym mia∏
zapobiec dozorca;
f) nadania przez Klienta Paczki Przewozowej zawierajàcej rzeczy, o których mowa
w art. 2 ust. 6 powy˝ej.
11. Przewoênik nie odpowiada za ubytek lub uszkodzenie Paczki Przewozowej je˝eli
dostarczy jà bez Êladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkni´tym Êrodku
transportowym – równie˝ z nie naruszonymi plombami nadawcy, chyba ˝e osoba
uprawniona udowodni, ˝e szkoda powsta∏a w czasie od przyj´cia Paczki
Przewozowej do przewozu a˝ do jej wydania.
12. Odszkodowanie za utrat´, ubytek lub uszkodzenie Paczki Przewozowej w czasie
od jej przyj´cia do przewozu a˝ do wydania odbiorcy nie mo˝e przewy˝szaç
zwyk∏ej wartoÊci zawartoÊci Paczki Przewozowej oraz w ˝adnym wypadku kwoty
500 z∏ (pi´ciuset z∏otych). Ograniczenie maksymalnej kwoty odszkodowania do
kwoty 500 z∏ (pi´ciuset z∏otych) nie ma zastosowania w stosunku do konsumentów
w rozumieniu przepisów prawa.
§ 8 OdpowiedzialnoÊç Klienta lub Odbiorcy za Przesy∏k´
1. Klient ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod´ wynik∏à z:
a) podania w LiÊcie Przewozowym lub w innej formie wskazaƒ i oÊwiadczeƒ
niezgodnych z rzeczywistoÊcià i nieÊcis∏ych, niedostatecznych lub
wpisanych w niew∏aÊciwym miejscu, a tak˝e za brak, niekompletnoÊç lub
nieprawid∏owoÊç dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych;
b) wadliwego stanu Przesy∏ki, braku lub niew∏aÊciwego opakowania albo
nienale˝ytego wykonania czynnoÊci ∏adunkowych;
c) zlecenia wykonania Us∏ugi w odniesieniu do Przesy∏ek zawierajàcych rzeczy
wskazane w §2 ust. 6 powy˝ej.
2. Klient odpowiada za wszelkie koszty, jakie móg∏by ponieÊç Przewoênik na skutek
nieÊcis∏oÊci lub niedostatecznoÊci danych, o których mowa w ust. 1 lit. a).
3. Klient ponosi tak˝e koszty zwiàzane z prze∏adunkiem Przesy∏ki w przypadku,
gdy dane dotyczàce masy przesy∏ki, zawarte w LiÊcie Przewozowym, sà
niezgodne ze stanem faktycznym.
4. Klient jest odpowiedzialny za szkody wyrzàdzone podmiotom trzecim na
skutek zlecenia wykonania Us∏ugi w przypadku gdy w ramach Przesy∏ki
znajdà si´ rzeczy wy∏àczone z przewozu lub niezastosowania si´ do
ustalonych warunków, przyj´cie przesy∏ki do transportu nie zwalnia Klienta od
odpowiedzialnoÊci z powy˝szego tytu∏u.
§ 9 Reklamacje
1. W przypadku niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Us∏ugi, w tym utraty,
ubytku zawartoÊci lub uszkodzenia Przesy∏ki Pocztowej lub Przesy∏ki Listowej,
przys∏uguje prawo wniesienia reklamacji. Prawo wniesienia reklamacji przys∏uguje
Klientowi, a w przypadku reklamacji dotyczàcej Us∏ugi Pocztowej Klientowi lub
Odbiorcy w przypadku gdy Klient zrzeknie si´ na rzecz Odbiorcy prawa
dochodzenia roszczeƒ albo gdy Przesy∏ka zostanie dor´czona Odbiorcy.

2. Reklamacja mo˝e zostaç zg∏oszona w ka˝dej placówce Przewoênika.
3. Reklamacja dotyczàca Us∏ugi Pocztowej mo˝e zostaç wniesiona nie póêniej ni˝
w terminie 12 miesi´cy od dnia nadania Przesy∏ki.
4. Drog´ post´powania reklamacyjnego dotyczàcego Us∏ugi uwa˝a si´ za wyczerpanà
w przypadku odmowy uznania reklamacji przez Przewoênika albo niezap∏acenia
dochodzonej nale˝noÊci w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.
5. Reklamacj´ sk∏ada si´ w formie pisemnej, elektronicznej na adres: agap@agap.pl lub
ustnej do protoko∏u. Reklamacja powinna zawieraç dat´ sporzàdzenia reklamacji,
nazw´ i adres siedziby Przewoênika, imi´ i nazwisko (nazw´) i adres zamieszkania
(siedzib´) osoby sk∏adajàcej reklamacj´, tytu∏ oraz uzasadnienie reklamacji, kwot´
roszczenia (oddzielnie dla ka˝dego Listu Przewozowego), wykaz za∏àczonych
dokumentów oraz podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji oraz inne
dane wymagane przez przepisy prawa. Reklamacja Us∏ugi Kurierskiej powinna
zawieraç: imi´ i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazw´ oraz adres do
korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata, przedmiot reklamacji,
dat´ i miejsce nadania przesy∏ki, numer dokumentu potwierdzajàcego nadanie
Przesy∏ki Listowej lub Paczki Pocztowej, uzasadnienie reklamacji, kwot´
odszkodowania – w przypadku gdy reklamujàcy ˝àda odszkodowania, podpis
reklamujàcego – w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej, dat´
sporzàdzenia reklamacji, wykaz za∏àczonych dokumentów.
6. Do reklamacji powinny byç do∏àczone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia,
orygina∏y dokumentów dotyczàcych zawarcia Umowy oraz potwierdzone kopie
innych dokumentów zwiàzanych z rodzajem i wysokoÊcià roszczenia.
7. Odpowiedê na reklamacj´ Przewoênik udziela w terminie 30 dni od dnia przyj´cia
reklamacji.
8. Je˝eli wniesiona reklamacja nie spe∏nia warunków, o których mowa w ust. 2–4
powy˝ej, Przewoênik wzywa reklamujàcego, aby usunà∏ braki w terminie 7 dni
od dnia dor´czenia wezwania, z pouczeniem, ˝e nieuzupe∏nienie braków w tym
terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym
up∏ywie wyznaczonego terminu reklamacj´ pozostawia si´ bez rozpoznania.
9. Klientowi i Odbiorcy nie przys∏uguje prawo potràcenia kwot roszczeƒ od
przesz∏ych, aktualnych bàdê przysz∏ych nale˝noÊci wobec Przewoênika. Powy˝sze
nie ma zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów
prawa.
10. Kwoty odszkodowaƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u niewykonania lun nienale˝ytego
wykonania Us∏ugi Kurierskiej oraz zwrotu op∏aty za niewykonanà Us∏ug´ Kurierskà
sà wyp∏acane na rachunek bankowy wskazany w z∏o˝onej reklamacji w terminie
30 dni od daty uznania reklamacji, na rachunek bankowy reklamujàcego
wskazany w reklamacji.
11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odnoÊnie post´powania
reklamacyjnego zastosowanie majà w przypadku reklamacji Us∏ugi Pocztowej
przepisy wydane na podstawie przepisu artyku∏u 92 ust. 4 Prawa Pocztowego,
a w przypadku reklamacji dotyczàcej Us∏ugi Przewozowej przepisy wydane na
podstawie artyku∏u 79 Prawa Przewozowego.
§ 10 Postanowienia koƒcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie majà
przepisy prawa powszechnie obowiàzujàcego, w szczególnoÊci Prawo
Przewozowe, a przypadku Us∏ugi Pocztowej – Prawo Pocztowe.
2. Przewoênik jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w ka˝dym czasie.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzà w ˝ycie z up∏ywem 7 dni od
daty ich upublicznienia na stronie internetowej Przewoênika.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem 01 lutego 2016 roku i z tym dniem
zast´puje Regulamin Êwiadczenia us∏ug z dnia 04 kwietnia 2015 roku.

