
Instrukcja krok po kroku jak wysłać paczkę „Klient nie zalogowany”  

 

 

1. Podajemy ilość paczek w tym przypadku 1  

2. Wstawiamy wymiary paczki  

3. Wybieramy rodzaj opakowania: koperta, paczka lub inny  

4. Podajemy kody pocztowe nadawcy i odbiorcy  

5. Jeśli paczka jest pobraniowa zaznaczamy pole pobranie i wpisujemy kwotę pobrania, w polu 

Nr konta podajemy konto na które zostaną przelane środki z pobrania.  

6. Jeśli chcemy ubezpieczyć przesyłkę wstawiamy wartość ubezpieczenia  

7. Klikamy wyceń paczkę 

Rodzaje opakowań  

Koperta – przesyłka wysłana w kopercie bąbelkowej lub zwykłej której waga nie przekracza 5 kg  

Paczka – regularne pudełko z tektury o regularnych kształtach bez wystających elementów  

Inne – pozostałe opakowania o kształcie nie regularnym, owalnym cylindrycznym lub utrudniającym 

manipulację   

 

 



 

 

Powyżej widzimy szczegółową wycenę za naszą przesyłkę  

- opłata za wagę  

- dopłata paliwowa 

- opłata za pobranie  

Wybieramy termin odbioru naszej paczki lub wybieramy z kalendarza i klikamy następny krok  

 

W trzecim kroku uzupełniamy wszystkie dane oznaczone gwiazdką  

1. Adres e-mail osoby zamawiającej usługę:  na ten adres otrzymamy e-mail z listem 

przewozowym oraz fakturą  

2. Uzupełniamy pozostałe pola Nadawcy oraz odbiorcy tak jak to pokazane poniżej  

3. Jeżeli  paczka jest wysyłana do osoby prywatnej w polu Nazwa można podać Imię i Nazwisko  

4. Jeżeli dane do faktury są inne niż dane nadawcy zaznaczmy pole inne dane do faktury i 

podajemy niezbędne dane    



5. Jeśli chcemy aby odbiorca dostał wiadomość e-mail że wysłaliśmy do niego paczkę należy 

podać w polu e-mail odbiorcy jego adres mailowy lub jeśli nie chcemy zostawiamy  to pole 

puste.  

6. Akceptujemy regulamin i klikamy następny krok  

 

 

 



W następnym kroku widzimy szczegółowe podsumowanie  wysyłki, jeśli wszystko się zgadza 

klikamy zapłać aby dokonać szybkiej i bezpiecznej płatności w systemie przelewy24.pl  

 

 

 

 

Wybieramy formę płatności za pomocą karty kredytowej lub przelew przez nasz bank internetowy. 

W tym celu wybieramy nasz bank i klikamy dalej   



 

W naszym banku dokonujemy przelewu wykorzystując dane które będą wyświetlone w oknie 

przelewy24 tak jak to widać poniżej.  

 



Uwaga: Po dokonaniu przelewu proszę nie zamykać przeglądarki z oknem powyżej po 

2-3 minutach strona sama się załaduje na nowo. Pojawi się komunikat na którym 

klikamy kontynuuj.  

 

W tym momencie nasze zlecenie zostanie zaakceptowane  i zostaniemy przeniesieni na stronę 

brokurier.pl  

 

List przewozowy zostanie wysłany na e-maila lub możemy go pobrać ze strony  

Należy wydrukować list przewozowy i nakleić go na paczkę lub przekazać kurierowi razem z paczką.  

W przypadku powstania pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt  

Życzymy miłej współpracy  


