
Premium Same Day Delivery Solution

xpress →delivery to dedykowane rozwiązanie dla sektora e-commerce.
Dostarczamy ad-hoc produkty, korzystając z rozproszonej sieci naszych kurierów
w całej Polsce.

1. Z kim współpracujemy?

Naszymi Partnerami są:
● Philip Morris Polska S.A. - lider branży tytoniowej
● CCC Spółka Akcyjna. Grupa Kapitałowa CCC jest jedną z największych

detalicznych spółek obuwniczych i jednym z największych producentów
obuwia w Europie

● Eobuwie
● Furgonetka
● Intercars

I cały czas poszerzamy grono naszych klientów.
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2. Zlecenia dla poszczególnych klientów

● Miasta w których działa usługa oraz stawka za zlecenie:

➔ Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sosnowiec, Gliwice,  Kraków,
Łódź, Poznań, Katowice

➔ Za każde zlecenie do 5 km kierowca otrzymuje należność w
wysokości 13,91 zł brutto.
Dodatkowo za każde 2 km powyżej 5 km kierowca otrzymuje 3,86
zł brutto.

● Na czym polega realizacja zleceń PMI?

➔ Realizacja zleceń PMI polega na wymianie wadliwego urządzenia
IQOS konsumentowi.

➔ Zlecenie trafia do kierowcy, który znajduje się najbliżej adresu
klienta.

➔ Kierowca otrzymuje w aplikacji zlecenie z informacją jakie
urządzenie powinien wymienić klientowi wraz z jego adres.
Po przyjęciu zlecenia kieruje się bezpośrednio do klienta, ponieważ
urządzenia IQOS posiada przy sobie.
Po dotarciu pod wskazany adres, kontaktuje się z klientem i
oczekuje na niego w samochodzie. Klient przekazuje kierowcy
zepsute urządzenie, kierowca je weryfikuje i wydaje nowe
urządzenie.
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● Miasta w których działa usługa oraz stawka za zlecenie:

➔ Strefa A - Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Trójmiasto, Kraków,
Poznań, Konurbacja Katowice, Łódź - stawka 13,30 zł brutto

➔ Strefa B - Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Lubin, Lublin, Opole,
Rzeszów, Szczecin, Toruń, Białystok, Bielsko Biała, Elbląg,  Gorzów
Wielkopolski, Kalisz, Koszalin, Legnica, Olsztyn, Płock, Radom,
Rybnik, Siedlce, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Włocławek, Zielona
Góra - stawka 20 zł brutto

● Na czym polega realizacja zleceń CCC?

➔ Kierowca po podjęciu zlecenia w aplikacji powinien zjawić się w
sklepie najpóźniej w ciągu 40 minut.

➔ Po odebraniu przesyłki (przesyłek) ze sklepu, kierowca ma kolejne
50 minut na dostarczenie paczki (paczek) do klienta (klientów).

➔ Zlecenie obejmuje obszar od sklepu CCC do klienta - do 7,5 km na
trasie drogowej
Za każdy dodatkowy kilometr pokonany na trasie sklep CCC - klient
kurier otrzyma korektę w wysokości 2 zł/km

➔ W aplikacji pojawiają się zlecenia CCC w momencie, gdy kierowca
znajduje się w promieniu 10 km od sklepu.

➔ Usługa CCC Express dla klientów na www jest dostępna do g. 19:00
-  tak więc paczki utworzone do 19:59 są do odbioru i dostarczenia
tego samego dnia.
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● Miasta w których działa usługa oraz płatności za zlecenie:

Strefa A Gdańsk
Wrocław
Warszawa
Trójmiasto
Kraków
Poznań
Konurbacja Katowice
Łódź

Stawka 13,30 zł brutto

Streba B Bydgoszcz
Częstochowa
Kielce
Lubin
Lublin
Opole
Rzeszów
Szczecin
Toruń

1 paczka - 20 zł brutto
2 paczki - 18 zł / paczkę
3 paczki - 16 zł / paczkę
4 paczki - 14 zł / paczkę
5 paczek i więcej 13.30
zł brutto za paczkę

● Na czym polega realizacja zleceń eobuwie?

➔ Kierowca po podjęciu zlecenia w aplikacji powinien zjawić się w
sklepie najpóźniej w ciągu 40 minut.Po odebraniu przesyłki
(przesyłek) ze sklepu, kierowca ma kolejne 50 minut na
dostarczenie paczki (paczek) do klienta (klientów).

● Dodatkowa usługa - slot czasowy
➔ Dodatkowo klient może skorzystać ze slotu czasowego - dostawa

we wcześniej zdefiniowanych godzinach.
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➔ Jak działają sloty w praktyce?

Po wygenerowaniu listu przewozowego przez EOB widzisz
zamówienie w zakładce "zaplanowane" w aplikacji. Możesz podjąć
przesyłkę nawet 3h przed zaplanowanym slotem lub dzień
wcześniej - dajemy Ci możliwość wcześniejszego zaplanowania
pracy!
Jeśli przesyłka nie zostanie podjęta w odpowiednim czasie na 15
minut przed rozpoczęciem danego slotu czasowego wpada do
ofert w aplikacji i jest do realizacji w trybie express.
Instrukcja znajduje się w filmiku:

Usługa eobuwie Express dla klientów na www jest dostępna do g.
19:00 -  tak więc paczki utworzone do 19:59 są do odbioru i
dostarczenia tego samego dnia.

● Miasta w których działa usługa oraz płatności za zlecenie:

Białystok Gorzów Wlkp. Lubin Radom Toruń

Bydgoszcz Kalisz Lublin Rubnik Wałbrzych

Częstochowa Katowice Łódź Rzeszów Warszawa

Elbląg Kielce Olsztyn Siedlce Włocławek

Gdańsk Koszalin Opole Słupsk Wrocław

Gdynia Kraków Płock Szczecin Zielona Góra

Gliwice Legnica Poznań Tarnów Sopot
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Usługa Waga
rzeczywista

Bok Suma
wymiarów

Sposób
dostarczenia

Kwota
brutto

Paczka
standardowa

do 7 kg do 70 cm do 150 cm

1. Kurier
dostarcza
przesyłkę
odbiorcy*
2. Kurier
odbiera
przesyłkę od
nadawcy* i
dostarcza ją do
punktu odbioru
3. Kurier
odbiera
przesyłke z
punktu odbioru
i dostarcza do
odbiory*

*odbiorca
wychodzi po
przesyłkę do
kuriera
*nadawca
wychodzi z
przesyłką do
kuriera

16,66 zł*

*zlecenia
do
promienia
5 km

● Usługi dodatkowe

Nazwa usługi Kwota brutto

Zwrot przesyłki do nadawcy po 2 nieudanych
próbach doręczenia

100% opłaty za przesyłkę

Przeadresowanie przesyłki poza promieniem 5 km
(do 10 km)*

*Przed podjęciem zlecenia przez kierowcę

100% opłaty za przesyłkę

Przeadresowanie przesyłki w promieniu 5 km*
*Przed podjęciem zlecenia przez kierowcę

6,77 zł

Dostarczenie przesyłki pod drzwi odbiorcy 3.39  zł
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Odebranie przesyłki spod drzwi nadawcy i
dostarczenie przesyłki pod drzwi odbiorcy

6,78 zł

Każdy dodatkowy kilometr powyżej promienia 5 km 1.15 zł

➔ Cennik Usług xpress →delivery (dotyczy paczek realizowanych dla
klienta biznesowego)
(waga rzeczywista, suma wymiarów i usługi dodatkowe
analogicznie  jak w przypadku klienta indywidualnego)

Usługa Kwota brutto

1 Paczka standardowa 16,66 zł

2 paczki standardowe 15,82 zł

3 paczki standardowe 14,99 zł

4 paczki standardowe 13,32 zł

5 paczek standardowych 11,65 zł

3 paczki = 3 x 14,99 zł, 5 paczek = 5 x 11,65 zł itp
kwoty podane w cenniku to kwoty brutto

● Na czym polega realizacja zleceń FURGONETKI?

➔ Realizacja zleceń Furgonetki  polega na odebraniu paczki od
nadawcy przesyłki i dostarczeniu jej odbiorcy przesyłki. Zlecenia
trafia do kierowcy, który znajduje się najbliżej adresu nadawcy
przesyłki.
Kierowca otrzymuje w aplikacji zlecenie z informacją dotyczącą
nadawcy przesyłki. Po odbiorze paczki od nadawcy, pojawia się
informacja o adresie odbiorze przesyłki.

➔ Kierowca powinien podjąć zlecenie w ciągu 30 minut od momentu
pojawienia się w aplikacji. Po podjęciu zlecenia w aplikacji powinien
zjawić się u nadawcy najpóźniej w ciągu 60 minut.
Po odebraniu przesyłki od nadawcy,  w ciągu  120 minut powinien
dostarczyć  paczkę  do odbiorcy.

➔ Zlecenia będą pojawiały się w aplikacji codziennie od godziny 8:00
do 20:00
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● Miasta w których działa usługa oraz płatności za zlecenie:

➔ WARSZAWA - Filia MAT- ul Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa
➔ ŁÓDŹ - Filia LTA- ul. Traktorowa 119, 91-203 Łódź

Paczka standard 19,68 zł

Za każdy dodatkowy 1 km na
trasie powyżej 10 km

1,97 zł

● Na czym polega realizacja zlecenia Intercars?

➔ Kierowca po podjęciu zlecenia w aplikacji powinien zjawić się w filii
najpóźniej w ciągu 40 minut.

➔ Po odebraniu przesyłki (max. 3 przesyłek) ze sklepu, kierowca ma
kolejne 55 minut na dostarczenie 1 paczki do klienta, na 2 paczkę
doliczane zostaje dodatkowe 30 minut oraz na 3 kolejne 30 minut.

➔ ODBIÓR: Produkty odbierasz z magazynów prosto do bagażnika,
nie musisz nic dźwigać.

➔ DYSTANS: Dystans 10 km max 15 km przy 1 zleceniu

➔ Usługa dostępna w dniach:
Poniedziałek- Piątek: 08:00 - 18:00
Sobota: 08:00 - 13:00
Niedziela: nieczynne
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