Cennik Opłat Dodatkowych
*Obowiązuje od 01.01.2019

PEKAES krajowa spedycja ładunków drobnicowych [LTL DOM]
PEKAES krajowa spedycja ładunków drobnicowych niestandardowych [LTL DOM NST]
PEKAES krajowa spedycja ładunków częściowych [PTL DOM]

Lp. Rodzaj opłaty dodatkowej
1.

Opłata za korektę zaniżonej wagi przesyłki (dodatkowo: wycena frachtu
według faktycznej wagi)

2.

Opłata za korektę danych podanych w dokumentach przewozowych,
dotyczących wymiarów, ilości jednostek logistycznych, sposobu pakowania

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Opłata za obsługa elementów przekraczających maksymalne parametry
(dotyczy przesyłek przekraczających dopuszczalne maksymalne parametry
określone dla danej usługi)
Korekta błędnych lub niepełnych danych o przesyłce (dotyczy korekty
danych adresowych i kontaktowych Odbiorcy, danych dotyczących ADR,
pobrań lub innych opłat i usług dodatkowych)
Opłata za brak palety – dla przesyłek wymagających spaletyzowania
(opakowania cięższe niż 30 kg)
Nieuzasadniony podjazd pod załadunek – brak przesyłek przygotowanych
do odbioru mimo złożenia zlecenia
Anulowanie zlecenia po rozpoczęciu realizacji
Ponowna dostawa przesyłki do Odbiorcy (z przyczyn nieleżących po stronie
PEKAES)
Dodatkowy czas postoju samochodu pod załadunkiem:
- powyżej 30 min dla odbiorów naczepą
- powyżej 30 min dla odbiorów samochodami kolekcyjno – dystrybucyjnymi

Stawka
30 PLN + wycena frachtu
wg faktycznej wagi
30 PLN + wycena frachtu
wg faktycznych
parametrów
50 PLN + wycena frachtu
wg faktycznych
parametrów
10 PLN
35 PLN
+50% frachtu
+50% frachtu
+35% frachtu
50 PLN za każde
rozpoczęte 30min

Składowanie przesyłki, której nie można dostarczyć następnego dnia
roboczego (z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy) –
pierwsza doba bez opłat
Zmiana adresu dostawy w trakcie trwania usługi (od momentu odbioru
przesyłek) – informacja przekazana do PEKAES do godziny 18:00 w dniu
odbioru przesyłek

5 PLN za każde rozpoczęte
10kg wagi przesyłki
za dobę

Zmiana adresu dostawy w trakcie trwania usługi (od momentu odbioru
przesyłek) – informacja przekazana do PEKAES po godzinie 18:00 w dniu
odbioru przesyłek lub w dniach następnych

10 PLN + dodatkowy fracht
liczony pomiędzy
pierwotnie wskazanym a
nowym miejscem dostawy

10 PLN

Cennik Opłat Dodatkowych

PEKAES paczka krajowa [PAC DOM]

Lp.

Rodzaj opłaty dodatkowej

Stawka

1.

Opłata za korektę zaniżonej wagi przesyłki (dodatkowo: wycena frachtu
według faktycznej wagi)

10 PLN

2.

Obsługa elementów przekraczających maksymalne parametry paczki
(dotyczy przesyłek przekraczających dopuszczalne maksymalne parametry
określone dla danej usługi)

zmiana produktu na LTL
DOM NST + wycena wg
aktualnego cennika
standardowego

3.
2.
3.
4.

5.

6.

Korekta błędnych lub niepełnych danych o przesyłce (dotyczy korekty
danych adresowych i kontaktowych Odbiorcy, da pobrań lub innych opłat i
usług dodatkowych)
Nieuzasadniony podjazd pod załadunek – brak przesyłek przygotowanych
do odbioru mimo złożenia zlecenia
Ponowna dostawa przesyłki do Odbiorcy (z przyczyn nieleżących po
stronie PEKAES)
Dodatkowy czas postoju samochodu pod załadunkiem:
- powyżej 30 min dla odbiorów naczepą
- powyżej 30 min dla odbiorów samochodami kolekcyjno – dystrybucyjnymi
Zmiana adresu dostawy w trakcie trwania usługi (od momentu odbioru
przesyłek) – informacja przekazana do PEKAES do godziny 18:00 w dniu
odbioru przesyłek
Zmiana adresu dostawy w trakcie trwania usługi (od momentu odbioru
przesyłek) – informacja przekazana do PEKAES po godzinie 18:00 w dniu
odbioru przesyłek lub w dniach następnych

10 PLN
Opłata jak za zrealizowaną
usługę
+35% frachtu
50 PLN za każde
rozpoczęte
30 min
10 PLN
10 PLN + dodatkowy fracht
liczony pomiędzy
pierwotnie wskazanym
a nowym miejscem
dostawy

Cennik
Cennik Opłat
Opłat Dodatkowych
Dodatkowych

PEKAES międzynarodowa spedycja ładunków drobnicowych [LTL INT]
PEKAES międzynarodowa spedycja ładunków częściowych [PTL INT]

Lp. Rodzaj opłaty dodatkowej
1.

Opłata za korektę zaniżonej wagi przesyłki (dodatkowo: wycena frachtu
według faktycznej wagi)

2.

Opłata za korektę danych podanych w dokumentach przewozowych,
dotyczących wymiarów, ilości jednostek logistycznych, sposobu pakowania

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Opłata za obsługa elementów przekraczających maksymalne parametry
(dotyczy przesyłek przekraczających dopuszczalne maksymalne parametry
określone dla danej usługi)
Korekta błędnych lub niepełnych danych o przesyłce (dotyczy korekty
danych adresowych i kontaktowych Odbiorcy, danych dotyczących ADR,
pobrań lub innych opłat i usług dodatkowych)
Opłata za brak palety w kraju – dla przesyłek wymagających spaletyzowania
(opakowania cięższe niż 30 kg)
Nieuzasadniony podjazd pod załadunek – brak przesyłek przygotowanych
do odbioru mimo złożenia zlecenia
Anulowanie zlecenia po rozpoczęciu realizacji
Ponowna dostawa przesyłki do Odbiorcy (z przyczyn nieleżących po stronie
PEKAES)
Dodatkowy czas postoju samochodu pod załadunkiem:
- powyżej 30 min dla odbiorów naczepą
- powyżej 30 min dla odbiorów samochodami kolekcyjno – dystrybucyjnymi
Składowanie przesyłki w kraju, której nie można dostarczyć następnego dnia
roboczego (z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy) –
pierwsza doba bez opłat
Zmiana adresu dostawy w trakcie trwania usługi (od momentu odbioru
przesyłek) – informacja przekazana do PEKAES do godziny 16:00 w dniu
odbioru przesyłek

Stawka
30 PLN + wycena frachtu
wg faktycznej wagi
30 PLN + wycena frachtu
wg faktycznych
parametrów
50 PLN + wycena frachtu
wg faktycznych
parametrów
10 PLN
35 PLN
+50% frachtu
+50% frachtu
+35% frachtu – nie mniej
niż 25 EUR
50 PLN za każde
rozpoczęte 30 min
5 PLN za każde rozpoczęte
10kg przesyłki za dobę
10 EUR + dodatkowy
fracht liczony pomiędzy
pierwotnie wskazanym a
nowym miejscem dostawy

Dla przesyłek całopojazdowych:
Lp.
1 a.

2 b.

2 a.

2 b.

Rodzaj opłaty dodatkowej
Nieuzasadniony podjazd pod załadunek – brak przesyłek
przygotowanych do odbioru mimo złożenia zlecenia
(dotyczy spedycji całopojazdowej krajowej)
Nieuzasadniony podjazd pod załadunek – brak przesyłek
przygotowanych do odbioru mimo złożenia zlecenia
(dotyczy spedycji całopojazdowej międzynarodowej)
Dodatkowy – powyżej 2 godzin - czas postoju samochodu pod
załadunkiem lub rozładunkiem
(dotyczy spedycji całopojazdowej krajowej)
Dodatkowy – powyżej 1 doby - czas postoju samochodu pod
załadunkiem lub rozładunkiem
(dotyczy spedycji całopojazdowej międzynarodowej)

Stawka
100 PLN plus zwrot
poniesionych kosztów
50 EUR plus zwrot
poniesionych kosztów
50 PLN za każdą
rozpoczętą
godzinę
300 EUR za każdą
rozpoczętą dobę

