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Adres wysyłkowy sortowni  

Przygotowane paczki z naniosą etykietą  ”barkodem ” lub 

numerem referencyjnym  należy wysłać na poniższy adres :

PROFIT – Jan Kopciał

„ Europaczka”

65-155 Zielona Góra

ul. Dekoracyjna 3

DLA KLIENTÓW EUROPACZKI DOSTĘPNE SĄ UMOWY LOGISTYCZNE FIRMY „PROFIT – JAN KOPCIAŁ 

Z OPERATORAMI LOGISTYCZNYMI DZIAŁAJACYMI NA TERENIE POLSKI.
Uwaga ważne !!! usługa dotyczy tylko paczek wysyłanych do sortowni  profit - europaczka
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Wybór firmy kurierskiej

UPS FedEX

Zadzwoń do najbliższego oddziału wybranej firmy, numer telefonu dostępny na stronach lub telefon centrum obsługi klienta : 

www.ups.com.pl   tel:225340000 www.fedex.com/pl/ tel:222118000

Podaj przyjmującemu zamówienie następujące dane : 

1. Nazwę Firmy oraz adres odbioru paczek.

2. Ilość paczek , wagę i wymiary poszczególnych paczek.

3. Dzień i godziny odbioru paczek.

Numer klienta /rodzaj usługi :

7E7673 / standard 6510356 / standard
Adres dostarczenia paczek, jak  wyżej. 

W każdym przypadku  obowiązują warunki  nadania i regulamin firm 
kurierskich dostępne na stronach  j.w.

 Umowa dotyczy tylko usługi „STANDARD” lub „SAVER”

 Waga 1 paczki do 30 kg

 Maksymalna długość boku - 120cm

Maksymalny wymiar D+2S+2W < 320cm

 Maksymalny ciężar wymiarowy DxSxW / 6000  <  30kg

 Standardowe odbiory przesyłek w godzinach  9:00-17:00

 Cennik na stronie www.europaczka.pl  

 Umowa dotyczy tylko usługi „STANDARD” l

 Waga 1 paczki do 30 kg

 Maksymalna długość boku - 120cm

Maksymalny wymiar D+Obw – 220cm

 Maksymalny ciężar wymiarowy DxSxW/6000  < 30kg

 Standardowe odbiory przesyłek w godzinach  9:00-17:00

 Cennik na stronie www.europaczka.pl 

Dane do odbioru paczek  przez kuriera.

Ogólne warunki nadania paczek.

mailto:info@europaczka.pl
www.europaczka.pl
http://mail.freshmail.pl/c/l63rk77w96/2j3w6elo4e/
http://mail.freshmail.pl/c/l63rk77w96/2j3w6elo4e/

