
 

 

 

  

 

 

 

           

OFERTA PROMOCYJNA „NA START” 

 
PACZKA STANDARDOWA 

 
MINI PACZKA 

 

Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest uruchomienie usługi Paczka w Ruchu do dnia 
30.11.15 

 

 

WIELKOŚĆ PACZKI ORAZ SPOSÓB NADANIA  
 

 Maksymalny gabaryt paczki: 20X30x50  

 Maksymalna waga: 20 kg  

 Obiór paczki przez kuriera RUCH-u.  

 Minimum logistyczne odbioru: 20 
paczek. Odbiór paczek z jednego 

magazynu;  

 W przypadku niespełnienia wymaganego 

minimum logistycznego, zapraszamy do 
nadania paczek w dowolnym kiosku 

RUCH-u. Baza punktów na stronie 

www.paczkawruchu.pl „Znajdź kiosk” 

 Dostawa do kiosków w całej Polsce D+2;  
 

 

 Maksymalne gabaryty paczki: 20X30x50 

 Maksymalna waga: 1 kg  

 Samodzielne nadanie paczki w 

dowolnym kiosku RUCH-u *;  

 Dostawa do kiosków w całej Polsce D+3; 

 

* Kurier RUCH odbierze także od Sprzedawcy „MiniPaczkę” 

pod warunkiem otrzymania 20 sztuk paczek z standardowych. 
Wtedy czas realizacji usługi „Minipaczka” wyniesie D+2. 

 

 

CENA PROMOCYJNA  
 

 4,49 zł netto za każdą nadaną paczkę 

od momentu uruchomienia usługi 

Paczka w Ruchu do dnia 30.12.15;  
 

 

 3,99 zł netto za każdą nadaną paczkę 

od momentu uruchomienia usługi 

Paczka w Ruchu do dnia 30.12.15; 

 

PACZKA W RUCHU 
 

Usługa logistyczna dla e-commerce oraz 

Klientów indywidualnych, umożliwiająca 

odbiór lub nadanie paczki w jednym z ponad 

2200 kiosków i saloników prasowych RUCH. 

http://www.paczkawruchu.pl/


 
 

                                           OFERTA PROMOCYJNA „NA START” 

 

 

                                            

                                          

     
PACZKA STANDARDOWA 

 
MINI PACZKA 

 

Specjalnie dla Klientów BaseLinker 100 pierwszych nadanych paczek w cenie 2,50 zł 

netto bez podziału na mini i standardową Paczkę. 
 

 

USŁUGA POBRANIA 
 

 0,95 % kwoty pobrania, nie mniej niż 1,50 zł netto;  

 
 

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI 
 

 Ubezpieczenie przesyłek do wartości 300 zł w cenie usługi;  

 Ubezpieczenie dodatkowe:  

A. Od wartości 301 zł do 1500 zł         1 zł  
B. Od wartości 1501 zł do 2500 zł       2 zł  

C. Od wartości 2501 zł do 5000 zł       4 zł  

 

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT 
 

 
USŁUGA ZWROTU  

 Cena za zwrot konsumencki każdej nadanej paczki taka sama jak cena nadania; 

 Czas zwrotu maksymalnie 6 dni roboczych;  

 Miejsce nadania zwrotu dowolny kiosk RUCH-u;  

 

 
CENA PACZKI PO ZAKOŃCZENIU PROMOCJI 

 

 5,99 zł za każdą nadaną paczkę;  
 

 

 4,99 zł za każdą nadaną paczkę;  

 

 Ewentualne negocjacje ceny po okresie promocyjnym uzależnione od wielkości 

miesięcznego wolumenu nadawanych paczek;  
 



 
 

   CO ZYSKA TWÓJ E-COMMERCE ? 

 Nowych Klientów – RUCH dociera do Klientów zarówno w dużych 

miastach, jak małych miejscowościach. Ponad 85% przesyłek odbieranych 

jest tego samego dnia*;  

 Wzrost sprzedaży – Aż 69% Internautów na pytanie: „Co skłoniłoby 

Panią/Pana do częstszych zakupów ?**” Opowiedziało niższe koszty dostawy. 

Atrakcyjna cena usługi Paczka w Ruchu pozwoli Ci sprostać oczekiwaniom 

Klientów; 

 Poczucie bezpieczeństwa – Twoja przesyłka dotrze na czas do 

wybranego przez Klienta kiosku RUCH-u wraz z poranną prasą. Terminowość 

dostaw naszych przesyłek to 99,98%*;  

 Zadowolenie Klientów – usługa Paczka w Ruchu dostarczy Twoim 

Klientom: wygodę zakupów i oszczędność czasu poprzez obiór przesyłki w 

dowolnym punkcie RUCH-u o dowolnej porze, zawsze po drodze !;  
 

*Badania własne;  

**E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska 

 

 

 

 
ZADZWOŃ DO NAS LUB NAPISZ  

 

 OFERTA HANDLOWA  

Łukasz Jankowski      Tel: 514 607 618     E-mail: lukasz.jankowski@ruch.com.pl   

 

 LOGISTYKA  

Tomasz Witkowski      Tel: 504 075 365     E-mail: Tomasz.Witkowski@ruch.com.pl  

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE USŁUGI PACZKA W RUCHU ? 

mailto:lukasz.jankowski@ruch.com.pl
mailto:Tomasz.Witkowski@ruch.com.pl

