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w obrocie zagranicznym i wyrażam zgodę na wykonanie usługi na zasadach i warunkach określonych w tym Regulaminie.
I certify that the particulars given in this customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous
article or articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations.
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Zaświadczam, że podane szczegóły w deklaracji są poprawne i przesyłka nie zawiera żadnych niebezpiecznych artykułów
zabronionych przez prawo lub regulacje pocztowe bądź celne. Znam treść Regulaminu świadczenia usługi pocztowej EMS
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.

pocztowej

W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki ‚,Document Pack''
lub przesyłki EMS o masie do 0,5 kg zawierającej wyłącznie
dokumenty lub korespondencję, klient nadający ją w Polsce ma
prawo do zwrotu różnicy między uiszczoną opłatą netto za
przesyłkę EMS a opłatą, jaką zapłaciłby za wysyłaną do tego
samego kraju priorytetową przesyłkę poleconą o tej samej masie.
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki EMS innej niż
wymieniona wyżej, klient nadający ją w Polsce ma prawo do zwrotu
różnicy między uiszczoną opłatą netto za przesyłkę EMS a opłatą,
jaką zapłaciłby za wysyłaną do tego samego kraju paczkę
priorytetową o tej samej masie. W przypadku gdy Poczta Polska
S.A. nie przyjmuje paczek priorytetowych do danego kraju lub
terytorium, przy obliczaniu kwoty, jaka winna być zwrócona
nadawcy opóźnionej przesyłki EMS, przyjmuje się opłatę, jaką
zapłaciłby klient za nadanie paczki priorytetowej do danej strefy (na
dany kontynent), do której zaliczony został ten kraj lub to terytorium.

1. dla przesyłek EMS z zawartością dokumentów: 30 DTS (SDR) za
jedną przesyłkę;
2. dla przesyłek.EMS z zawartością towarów:
a. o masie do 5 kg - 44,10 DTS (SDR) za jedną przesyłkę;
b. o masie ponad 5 do l0 kg - 65,34 DTS (SDR) za jedną przesyłkę;
c. o masie ponad 10 do 15 kg - 88,21 DTS (SDR) za jedną przesyłkę;
d. o masie ponad 15 do 20 kg - 111,07 DTS (SDR) za jedną przesyłkę.

Klient nadający przesyłkę EMS w Polsce ma prawo do
odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywistej straty
poniesionej wskutek zaginięcia, ograbienia lub uszkodzenia
przesyłki. W żadnym jednak przypadku odszkodowanie nie może
być wyższe od niżej podanych kwot:
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