Koszt wysyłki oraz odbiór towaru zamówionego w firmie POP Time Sp. z o.o.
POP Time Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14 bud. C6, 03-876, Warszawa
Tel. +48 22 678 81 25, Tel. Kom. +48 533 300 465, e-mail: info@poptime.pl

Kurier UPS
Czas dostawy: 1-2 dni
1/ Kurier UPS, paczka do 20 kg, przedpłata – 15 zł netto*
2/ Kurier UPS, paczka do 20 kg, płatność za pobraniem, kwota pobrania do 1000 zł – 19 zł netto**
*GABARYT (przedmioty o nieregularnych kształtach (okrągłe, owalne), paczki, których bok przekracza 120 cm lub
drugi dłuższy bok przekracza 76 cm, ciężar paczki przekracza 30 kg ) – doliczana jest dodatkowo kwota 10 zł
netto do kosztu przesyłki wskazanego powyżej.
* 4 zł netto jest doliczane dodatkowo za dostarczenie do osób prywatnych, firm mających swoje
siedziby w domach/mieszkaniach nieposiadających ogólnie dostępnego wejścia.
** 5 zł netto jest doliczane dodatkowo za każde kolejne rozpoczęte 1000 zł oraz kolejne 4 zł netto
za dostarczenie do osób prywatnych i firm mających swoje siedziby w domach/mieszkaniach
nieposiadających ogólnie dostępnego wejścia.
Suma łączna wszystkich boków nie może przekraczać 3300 mm. (wzór: DŁ. + 2*SZER. + 2*WYS.)
Maksymalny wymiar jednego boku to 1200 mm

Kurier INPOST
Czas dostawy: 1-3 dni
1/ Kurier INPOST, paczka do 30 kg, przedpłata – 13,5 zł netto
Kurier INPOST, paczka do 30 kg, dostawa do PACZKOMATU, przedpłata – 11 zł netto
2/ Kurier INPOST, paczka do 30 kg, pobranie – 17,5 zł netto
(maksymalna kwota pobrania 5000 zł)
Ceny obejmują paczki do 30 kg w kształcie prostopadłościanu (gdzie najdłuższy bok nie przekracza 120 cm, a suma
3 wymiarów (wysokość, szerokość, długość) nie przekracza 220 cm), Wagę gabarytową obliczamy według wzoru:
wysokość x szerokość x długość / 6000.

ODBIÓR OSOBISTY
Odbiór towaru od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 z magazynu firmy (ul. Matuszewska 14 bud. C6
w Warszawie), po uprzednim umówieniu się na odbiór z Handlowcem firmy.
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