
CENNIK USŁUG
Obowiązuje od dnia 01.02.2022r.
Ceny brutto – zawierają 23% podatku VAT.

FAQ:

* Co to jest czas realizacji?
Jest to gwarantowany czas w jakim doreczamy
przesyłkę od chwili telefonicznego przyjecia zlecenia.
Przeważnie robimy to dużo szybciej, jednak jest to nasze maximum czasowe.

* Co to jest EKO?
Jest to miejska rowerowa usługa kurierska dla przesyłek, które nie są najpilniejsze.
Przesyłki zgłoszone do godziny 12:00 doręczane są najpóźniej do końca dnia
roboczego (17:00), przesyłki zgłoszone po godzinie 12:00 doręczane są najpóźniej do
godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Jest to idealne wypośrodkowanie typu
cena/czas.

* Co to jest kurier dedykowany?
Jest to kurier przeznaczony wyłącznie dla jednego klienta. W chwili przyjęcia zlecenia,
wysyłamy najbliższego kuriera do nadawcy, skąd jedzie on bezpośrednio do odbiorcy,
nie przyjmując żadnych innych zleceń ‘po drodze’. Jest to nasza usługa premium dla
mega-pilnych zleceń, które realizujemy w najkrótszym możliwym czasie. Usługa
wymaga konsultacji telefonicznej z naszym dyspozytorem.

* Co to są godziny standardowe?
Są to dni robocze od Poniedziałku do Piątku, od godziny 9:00 do 17:00. W tym czasie
można być pewnym, że zastanie się naszego dyspozytora za telefonem/emailem itp.
Czy pracujemy w innych godzinach? Oczywiście! Lecz wykonanie wszelkich usług w
godzinach niestandardowych, wymaga konsultacji z dyspozytorem.

* Czy ceny są negocjowane?
Stała współpraca, większa ilość zleceń lub zlecenia niestandardowe, to tylko niektóre
z powodów dla których warto z nami rozmawiać o naszej ofercie. Popieramy
indywidualne podejście do każdego klienta i tak też staramy się czynić.
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1. KURIER ROWEROWY*

TARYFA

STREFA

EKO

czas realizacji
(patrz FAQ)

STANDARD

czas realizacji

EKSPRES

czas realizacji

Strefa 1 20 PLN 25 PLN
2h

35 PLN
kurier dedykowany

Strefa 2** 30 PLN 35 PLN
3h

45 PLN
kurier dedykowany

Strefa 3** 35 PLN*** 40 PLN
4h

55 PLN
kurier dedykowany

Strefa 3+**** --- 45 PLN
5h

75 PLN
kurier dedykowany

*Dotyczy przesyłek do 3 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 60cm. Przesyłki o
wadze powyżej 3 kg lub utrudniające przewóz ze względu na rozmiar, podlegają dodatkowej opłacie w
wysokości 5 PLN za każde kolejno rozpoczęte 2 kg.

*Dotyczy zleceń realizowanych w godzinach od 9:00 do 17:00.
**Przejazd pomiędzy przeciwległymi częściami stref 2,3 podlega dodatkowej opłacie jak za strefę o jeden

wyższą (patrz pkt 3: Mapa podziału strefowego).
***Zgłoszenia do 12:00 doręczamy do 18:00, zgłoszenia po 12:00 doręczamy do 13:00 następnego dnia

roboczego.
****Przejazd pomiędzy przeciwległymi częściami stref 3+ podlega dodatkowej opłacie jak za kurs

pozastrefowy (patrz pkt 6: Opłaty dodatkowe).

2. MAPA PODZIAŁU STREFOWEGO*
* dokładny opis stref wraz ze zbliżeniem na ich granice, dostępny na www: podział strefowy WKR

3. EKSPRESOWE PRZESYŁKI KRAJOWE*

Opis usługi:
Dzięki siatce naszych zaufanych partnerów, Twoja przesyłka
może zostać doręczona do odbiorcy jeszcze tego samego dnia
pomiędzy większością dużych miast w Polsce, np.:
(nadawca) Wrocław > (odbiorca) Poznań
lub
(nadawca) Kraków > (odbiorca) Warszawa itp.

Czas realizacji: DORĘCZENIE TEGO SAMEGO DNIA
Dostępne

lokalizacje:
WROCŁAW / WARSZAWA / KATOWICE / KRAKÓW
SZCZECIN / POZNAŃ / ŁÓDŹ / 3MIASTO

Nie ma Twojego miasta? Zadzwoń i sprawdź czy możemy pomóc.

Cena: WYCENA INDYWIDUALNA

* Dotyczy przesyłek do 10 kg o rozmiarach nie większych niż 50x30x20cm lub rulony do 80cm.

* Usługa wymaga konsultacji z dyspozytorem.
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4. PRZESYŁKI KRAJOWE*

TARYFA

WAGA

STANDARD

doręczenie do końca
następnego dnia

roboczego

EKSPRESS 12

doręczenie do godziny
12:00 następnego dnia

roboczego

EKSPRES 9

doręczenie do godziny
9:00 następnego dnia

roboczego

Koperta (a4) 35 PLN 55 PLN 130 PLN
Do 5kg 40 PLN 60 PLN 150 PLN

Do 20kg 60 PLN 80 PLN 190 PLN

* Dotyczy przesyłek krajowych dla których nadawca znajduje się na terenie Wrocławia.

* Czas realizacji dotyczy zleceń zgłoszonych do godziny 15:00. Zlecenia zgłoszone później, mogą podlegać
dodatkowej opłacie, bądź zmianie czasu realizacji (szczegóły ustalane są indywidualnie).

5. USŁUGI DODATKOWE:
NAZWA OPIS CENA

CARGO BIKE
(niedostępna w

taryfie EKO)

Rowery Transportowe czyli serwis miejski
dla większych i cięższych przesyłek. (max.

50x50x50cm od 5 do 30 kg)
+50% ceny

podstawowej

PKP/PKS
Nadanie lub odbiór przesyłki za

pośrednictwem PKP, PKS lub innych
przewoźników.

+ 10 PLN

BIZNES
Realizacja wszelkich formalności w
sądach, urzędach, ZUS itp., drobne

zakupy, opłaty pocztowe i inne.
+ 5 PLN

POWRÓT

Kurs powrotny do nadawcy, zwrot
potwierdzonych dokumentów, pisemne

potwierdzenie doręczenia, zwrot
podpisanej umowy itp.

+ 100%

KOLEJNE
DORĘCZENIE /

ZWROT

Ponowna próba doręczenie lub zwrot do
nadawcy przesyłki niedoręczonej

(z przyczyn niezależnych od WKR).
+ 100%

ADRES PRYWATNY Doręczenie przesyłki na adres prywatny. + 5 PLN
DEKLARACJA
WARTOŚCI

Dodatkowe ubezpieczenie przesyłki do
wartości 10000PLN.

+ 5 PLN

Nie ma Twojej
usługi?

Zadzwoń i sprawdź czy możemy pomóc.
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6. OPŁATY DODATKOWE
OPIS CENA

Odbiór/doręczenie przesyłki poza
mapą podziału strefowego (do

5km od granic Wrocławia)
S3+ plus 5zł/km

Oczekiwanie kuriera u
nadawcy/odbiorcy, w tym

spóźniony PKP/PKS itp.
(pierwsze 10 minut gratis).

+ 10 PLN
za każde kolejno rozpoczęte 10 minut

Wykonanie usługi w godzinach
niestandardowych.

Poniedziałek – Piątek:
8:00-8:30,17:00 -18:00 / +100%
18:00 – 08:30 / +200%
Sobota:
11:00 – 14:00 / +100%
14:00 – 11:00 / +200%
Niedziela i święta:
24h / cena do negocjacji

All rights reserved for WKR
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika.
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