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Firma brokurier.pl jest platformą pośredniczącą w wysyłce paczek krajowych jak  

i zagranicznych. Współpracujemy z największymi kurierami w branży takimi jak UPS 

Polska. Za naszym pośrednictwem wysłać paczkę może każdy, zarówno osoba prywatna jak  

i firma, w dowolnym czasie korzystając przy tym z najniższych cen  (bez żadnej umowy  

i zobowiązań) których uzyskanie jest wręcz niemożliwe bezpośrednio w firmie kurierskiej. 

Paczki są odbierane przez kuriera UPS ze wskazanego przez Ciebie miejsca. Jedynie co 

trzeba zrobić to wypełnić odpowiedni formularz wysyłkowy na naszej stronie 

www.brokurier.pl wydrukować list przewozowy i paczka jest gotowa do odbioru, Kurier 

przyjedzie po paczkę pod wskazany adres w wybranym przez Ciebie terminie. 

Dzięki naszej stałej współpracy z firmą UPS Polska każda paczka wysłana za 

pośrednictwem naszej platformy jest traktowana z najwyższym priorytetem. Zapewniamy 

szybką fachową i profesjonalną obsługę dla każdego klienta. Stałym klientom zapewniamy 

pełen panel obsługi dzięki któremu wysyłka paczek będzie jeszcze prostsza oraz atrakcyjne 

rabaty. 

Nasza oferta jest przeznaczona dla osób które wysyłają sporadyczne ilości oraz dla firm  

i sklepów które wysyłają większą ilość paczek. 

Poniższa oferta nie dotyczy firm które posiadają aktywny numer rozliczeniowy z firmą UPS Polska  

Cennik krajowy 

Usługa UPS Standard (planowane doręczenie następnego dnia roboczego)  

 

 Przedział wagowy  Cena netto  Cena brutto  

do 30 kg  16,49 zł  20,28 zł  

od 30,1 kg do 40 kg  28,00 zł  34,44 zł  

od 40,1 kg do 50 kg  36,00 zł  44,28 zł  

od 50,1 kg do 60 kg  41,00 zł  50,43 zł  

od 60,1 kg do 70 kg  51,00 zł  62,73 zł  
 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają dopłaty paliwowej 10 % dopłata ta może ulec zmianie 
 

Opłaty dodatkowe  

 

Rodzaj usługi lub dopłaty  Cena  

zwrot nie doręczonej przesyłki równowartość wysyłki 

ubezpieczenie do 300 PLN w cenie usługi 

ubezpieczenie 300 PLN - 50 000 PLN paczki krajowej 2,5 zł 

ubezpieczenie 300 PLN - 50 000 PLN paczki zagranicznej 1,5% wartości ubezpieczenia 

doręczenie i odbiór w strefie rozszerzonej w kraju 15 zł 

doręczenie i odbiór w strefie rozszerzonej za granicą 70 zł 

pobranie 5 zł + 0,5 kwoty pobrania 

paczka niestandardowa 10 zł 

paczka nadwymiarowa (duża paczka) 150 zł 

pisemne wezwanie do zapłaty 50 zł 

 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają dopłaty paliwowej 
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Cennik usług zagranicznych  

 

Usługa UPS Standard Dostarczenie paczki w zależności od strefy od 3 do 7 dni roboczych  

 

 Strefa 3  Czechy, Słowacja  

 Strefa 4  Austria, Niemcy, Węgry 

 Strefa 5  Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Rumunia 

 Strefa 6  Anglia, Finlandia, Hiszpania, Włochy, Słowenia, Szwecja, Szkocja, Walia 

 Strefa 7  Grecja, Irlandia, Portugalia (z wyłączeniem Azorów i Madery) Irlandia Północna  

 

 Waga Strefa 3  Strefa 4  Strefa 5  Strefa 6  Strefa 7  

 do 10 kg 107,00 116,00 126,00 132,00 136,00 

 11,0 kg 110,00 117,00 129,00 135,00 139,00 

 12,0 kg 112,00 120,00 132,00 139,00 144,00 

 13,0 kg 115,00 122,00 135,00 142,00 146,00 

 14,0 kg 116,00 125,00 139,00 146,00 151,00 

 15,0 kg 117,00 126,00 142,00 151,00 154,00 

 16,0 kg 120,00 129,00 145,00 154,00 157,00 

 17,0 kg 123,00 131,00 148,00 158,00 161,00 

 18,0 kg 125,00 133,00 152,00 162,00 164,00 

 19,0 kg 126,00 135,00 155,00 165,00 168,00 

 20,0 kg  128,00 136,00 158,00 170,00 171,00 

 21,0 kg  129,00 139,00 161,00 173,00 174,00 

 22,0 kg 131,00 141,00 164,00 175,00 177,00 

 23,0 kg 132,00 144,00 165,00 177,00 180,00 

 24,0 kg 135,00 145,00 168,00 180,00 183,00 

 25,0 kg 136,00 148,00 170,00 181,00 184,00 

 26,0 kg 138,00 149,00 173,00 184,00 187,00 

 27,0 kg 139,00 152,00 175,00 187,00 190,00 

 28,0 kg 141,00 154,00 177,00 189,00 193,00 

 29,0 kg 145,00 155,00 180,00 191,00 196,00 

 30,0 kg 146,00 158,00 183,00 194,00 199,00 

 31,0 kg 148,00 160,00 184,00 196,00 200,00 

 32,0 kg 151,00 162,00 187,00 199,00 204,00 

 33,0 kg 152,00 164,00 190,00 200,00 206,00 

 34,0 kg 154,00 167,00 191,00 203,00 209,00 

 35,0 kg 155,00 168,00 194,00 206,00 212,00 

 od 35,1 do 40,0 kg  165,00 177,00 209,00 220,00 226,00 

 od 40,1 do 45,0 kg 174,00 186,00 223,00 233,00 242,00 

 od 45,1 do 50,0 kg 184,00 194,00 236,00 247,00 258,00 

 od 50,1 do 55,0 kg 193,00 203,00 251,00 261,00 274,00 

 od 55,1 do 60,0 kg 203,00 210,00 265,00 274,00 290,00 

 od 60,1 do 65,0 kg 212,00 219,00 280,00 289,00 305,00 

 od 65,1 do 70,0 kg 222,00 228,00 294,00 302,00 320,00 

 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają dopłaty paliwowej  
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Zasady pakowania przesyłek kurierskich 

 

Paczka standardowa  

 

Wszystkie przesyłki kurierskie powinny być zapakowana w karton zabezpieczający zawartość 

przed uszkodzeniem oraz jego przesuwaniem. Dodatkowo zaleca się aby przedmiot znajdujący 

się w kartonie został zabezpieczony wypełniaczem który uchroni przed ewentualnymi 

uszkodzeniami. Każda paczka powinna mieć regularny kształt tak jak pokazuje to rysunek poniżej. 

Paczki o innych wymiarach będą traktowane jako paczki niestandardowe.  

   

Więcej na temat bezpiecznego pakowania można przeczytać w poradniku pakowania na naszej stronie 

w zakładce zasady pakowania. 

Paczka niestandardowa  

 Przedmioty opakowane w zewnętrzne opakowanie wykonane z metalu lub drewna  

 Przedmioty w kształcie cylindrycznym lub owalnym, takie jak: beczki, bębny, opony, które 

nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu z tektury  

 Przedmioty o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią 

(np: gumy lub folii)  

 Paczka zawierająca oznaczenia "szkło" "góra" "ostrożnie"  

 Paczka której waga przekracza 32 kg  

 Paczki krajowe których najdłuższy bok przekracza 120 cm  

 Paczki międzynarodowe których najdłuższy bok przekracza 150 cm  

 W przypadku takich paczek jako rodzaj opakowania należy wybrać inne !!  

Paczka nadwymiarowa (duża paczka)  

 Dopłata za taką paczkę następuje wtedy gdy suma boków zgodnie nie wzorem ( 2 x "s"  + 2 x 

"w" + d ) wynosi więcej niż 330 cm ale nie więcej niż 419 cm  

 Opłata podstawowa jest brana za 40 kg + dopłata za paczkę nadywmiarową zgodnie z 

cennikiem 

Waga Gabarytowa  

 Waga liczona z gabarytów paczki zgodnie ze wzorem ("d" x "s" x "w")/5000 


