
Koszt EKSPEDYCJI i dostarczenia przesyłek *1 
 z towarami zakupionymi w sklepie „BARTEX” Łódź  
                       przesyłanych za pośrednictwem   Poczty Polskiej  
                      obowiązujący od: 20.06.2022r. (do odwołania) 
 

Paczka w opcji  „PRZEDPŁATA NA KONTO” (wysyłka po zapłacie przelewem na konto sklepu)  

  
Nazwa usługi 

 

Opłata w złotych – BRUTTO (łącznie z VAT) 

za paczkę NIEUBEZPIECZONĄ *2 
  PRIORYTETOWA 

dostawa 24 do 72godz. 
(w DNI  ROBOCZE)) 

  Paczka pocztowa, w tym nadana na poste restante 
 (gabaryt „A” – t.zn. o wymiarach: MAX !!!! 599x499x299mm 
                          do   1 kg 
ponad  1,01 kg  do   5 kg 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
15,00 
19,00 

 

               

                 Paczka w opcji  „ZA POBRANIEM”  (zapłata przy odbiorze)  
                          Nazwa usługi  

Przesyłka pobraniowa, w tym nadana na poste restante 
(gabaryt „A” – t.zn. o wymiarach: MAX !!!! 599x499x299mm 

 

Opłata w złotych – BRUTTO (łącznie z VAT) 

za paczkę NIEUBEZPIECZONĄ *2 
 PRIORYTETOWA 

dostawa 24 do 72godz. 
(w DNI ROBOCZE) 

                              do  1kg 
ponad    1,01 kg   do  5 kg 

 
 
 

 
19,00 
21,00 

*2 UWAGA!!! Na pisemne życzenie Nabywcy (Klienta) wysyłamy również paczki za 
DODATKOWĄ OPŁATĄ (według cennika Poczty) z ubezpieczeniem zawartości,  
lub WSZYSTKIE UBEZPIECZONE za pośrednictwem Firmy Kurierskiej (ceny poniżej)  
 

        Koszt dostarczenia przesyłek *1 przesyłanych za pośrednictwem  

Firmy Kurierskiej *3 DPD obowiązujący od: 20.06.2022r.  
UWAGA!!! Przesyłki dostarczane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej  wysyłamy WYŁĄCZNIE!!! 
po uprzednim zaksięgowaniu na naszym koncie bankowym zapłaty za zamówiony towar 
+ dodatkowo koszty dostarczenia  *4 

         WAGA 
         paczki 

 cena BRUTTO (łącznie z  VAT) 
       z ubezpieczeniem 

       0 do 5 kg.   22,- (+koszty ponadgabarytowe) 
  5,01 do 30 kg.   28,- (+koszty ponadgabarytowe) 

*1 cennik dotyczy przesyłek krajowych (t.zn. na terytorium Polski)  
*3 Czas dostarczenia „kurierem”  trwa 24 do 48godz. (w dniach  roboczych) 
 
*4 Prosimy o przemyślany wybór  formy-sposobu dostarczenia zamówionego towaru ponieważ przesyłki 
dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej awizowane są i „czekają” na odbiór w Urz. Pocztowym  
do 14-tu dni.  Natomiast Przesyłki dostarczane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej awizowane są TYLKO!!!  
DWA RAZY a nieodebrane (nie podjęte) odsyłane są do naszej Firmy na koszt Nabywcy zlecającego wysyłkę.  


