Dokument stanowi uzupełnienie informacji dotyczącej produktu PEKAES paczka krajowa [PAC
DOM] zdefiniowanym w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług PEKAES.
Opakowania zewnętrzne inne niż karton - W przypadku przesyłek paczkowych w sieci PEKAES nie jest
dopuszczalne nadawanie:
- kanistrów,
- zbiorników,
- hoboków.
- wiader,
- baniaków,
- butli,
- paczek o kształcie cylindrycznym, okrągłym lub owalnym,
- paczek o nieregularnych kształtach z elementami wystającymi,
- paczek składających się z kilku odrębnych części połączonych w jedna nieregularną całość,
- innych pojemników z zawartością płynną lub żelową.
Niedopuszczalna zawartość paczki - Paczka w szczególności nie może zawierać:
- płynów,
- żelów,
- towarów niebezpiecznych.
Pozostałe towary niedopuszczalne do przewozu jako paczka:
- fajerwerki i materiały pirotechniczne,
- gaśnice,
- rośliny,
- żywe zwierzęta i owady,
- przesyłki z ostrymi lub wystającymi elementami,
- taczki,
- drabiny,
- kable w rolkach,
- siatki ogrodzeniowe,
- drzwi,
- okna,
- meble,

- skutery i quady,
- akwaria,
- widły do wózków widłowych,
- artykuły szklane,
- artykuły sanitarne i kabiny prysznicowe,
- ekspozytory,
- rowery,
- łopaty i siekiery,
- przesyłki znajdujące się w opakowaniu mogącym zabrudzić lub uszkodzić pozostałe przesyłki,
- części samochodowe: skrzynie biegów, układ wydechowy, felgi, opony powyżej 80 cm średnicy,
akumulatory, części karoserii, silniki*
* obostrzenie nie dotyczy odpowiednio zapakowanych nowych silników i innych elementów mechanicznych
bez płynów eksploatacyjnych np. piły mechaniczne, elektryczne narzędzia ogrodowe itp.
Sposób pakowania opon - W przypadku wysyłki opon spełniających kryteria paczki:
- opony powinny być pakowane pojedynczo,
- miejsce w jakim zostanie umieszczona etykieta transportowa powinno zostać owinięte owijką lub taśmą,
- taśma nie może zakrywać etykiety transportowej,
- etykieta powinna być naklejona w taki sposób aby nie powstały zagniecenia i pofałdowania – szczególnie
w obszarze kodu kreskowego,
Opakowanie paczki: Wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego powinna być dostosowana do
wagi i charakteru przewożonego towaru. Dodatkowo wzmocnione powinno być dno jak i góra opakowania.
Jednostka przesyłki paczkowej winna być wypełniona w stopniu maksymalnym przez zapakowany towar.
Jeżeli opakowanie przesyłki paczkowej jest znacznie większe niż asortyment go wypełniający, nadawca
zobowiązany jest zabezpieczyć towar dodatkowym wypełniaczem ograniczającym możliwość poruszania
się towaru w paczce. W przypadku występowania zawartości wielu jednostek asortymentu w jednej paczce
poszczególne sztuki asortymentu znajdujące się w opakowaniu winny być dodatkowo zabezpieczone
tekturowymi przegródkami, dopuszczalne jest także umieszczenie poszczególnych sztuk asortymentu w
mniejszych opakowaniach jednostkowych. Zabronione jest sklejanie paczek i łączenie ich w jedną
jednostkę transportową. Opakowanie zewnętrzne paczki powinno być wolne od starych oznaczeń,
napisów, etykiet i listów przewozowych itp.

