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LIMITOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLONEZ PARCEL SERVICE 
 
 

Polonez Parcel Service nie odpowiada za uszkodzenia paczek i ich 
zawartości podczas transportu. 
 

 

W sytuacji, gdy paczka nie zostanie doręczona, limitowana odpowiedzialność 

firmy Polonez Parcel Service jest ograniczona do: 

  

1) Paczki Morskie do Polski: 
  

Wypłacamy $2.00 za funt wagi paczki i nie więcej niż $200.00, a w przypadku 

częściowego ubytku, proporcjonalnie do ubytku wagi. Nie zwracamy kosztów 

wysyłki. 

  

Nadawca może zwiększyć “limitowana odpowiedzialność” Polonez Parcel za 

paczkę na wartość $200.00 płacąc dodatkowo $2.00. W tym przypadku paczka nie 

musi być pakowana w obecności Agenta.  Oplata za zwiększenie “ limitowanej 

odpowiedzialności” do wartości wyższej niż $200.00 wynosi $2.00 za każde kolejne 

$100.00 wartości paczki. W tym wypadku paczka musi być pakowana w obecności 

Agenta, który stwierdza zgodność zawartości ze spisem i wycena poszczególnych 

towarów. 

 

2) Paczki Lotnicze do Polski 
 

Wypłacamy $5.00 za funt wagi paczki i nie więcej niż $200.00, a w przypadku 

częściowego ubytku, proporcjonalnie do ubytku wagi. Nie zwracamy kosztów 

wysyłki. 

  

Nadawca może zwiększyć “ limitowana odpowiedzialność” Polonez Parcel za 

paczkę na wartość $200.00 płacąc dodatkowo $2.00. W tym przypadku paczka nie 

musi być pakowana w obecności Agenta.  Oplata za zwiększenie “ limitowanej 

odpowiedzialności” do wartości wyższej niż $200.00 wynosi $2.00 za każde kolejne 

$100.00 wartości paczki. W tym wypadku paczka musi być pakowana w obecności 

Agenta, który stwierdza zgodność zawartości ze spisem i wycena poszczególnych 

towarów. 

 

www.polonezparcelservice.com 

email: polonez@polonezparcelservice.com 
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3) Paczki Morskie i Lotnicze, adresowane do innych krajów Unii Europejskiej oraz 
Ukrainy i Uzbekistanu: 
 

Wypłacamy $60.00 za paczkę, a w przypadku częściowego ubytku proporcjonalnie 

do ubytku wagi. Nie zwracamy kosztów wysyłki. 

 

Nadawca może zwiększyć “limitowana odpowiedzialność” Polonez Parcel za 

paczkę na wartość $100.00 płacąc dodatkowo $2.00. W tym przypadku paczka nie 

musi być pakowana w obecności Agenta.  Oplata za zwiększenie “ limitowanej 

odpowiedzialności” do wartości wyższej niż $100.00 wynosi $5.00  za każde 

kolejne $100.00 wartości paczki. W tym wypadku paczka musi być pakowana w 

obecności Agenta, który stwierdza zgodność zawartości ze spisem i wycena 

poszczególnych towarów. 

 

Polonez Parcel Service nie odpowiada za paczki pocztowe do Rosji, Białorusi, 

Mołdawii, Kazachstanu i Kirgistanu.   

 

Polonez Parcel Service nie odpowiada za paczki zatrzymane przez Urząd Celny, ani 

tez za rzeczy wyłączone z paczek przez Urząd Celny. 

 

Reklamacje paczek musza być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia nadania 

przesyłki w przypadku jej niedoręczenia oraz do 3 miesięcy od dnia nadania w 

przypadku stwierdzenia braków w zawartości paczki. Odbiorca, przyjmując 

paczkę, powinien ja sprawdzić zanim pokwituje odbiór. Jeżeli zostanie 

stwierdzona jakakolwiek rozbieżność w wadze lub w zawartości paczki, należy 

spisać protokół rozbieżności w obecności doręczyciela, w chwili odbioru paczki. 

Protokół ten jest konieczny do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 

 

Polonez Parcel Service nie odpowiada za rzeczy niewyszczególnione w deklaracji 

celnej. 


