Regulamin i wytyczne operacyjne B2C Europe

Przesyłki nadawane na etykietach B2C powinny być wysyłane do Zgorzelca w
oddzielnej, dedykowanej paczce zbiorczej*)– PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ICH RAZEM
Z PACZKAMI DHL DE!
Z uwagi na krótkie czasy przeładunków na niemieckiego DHL (DHL na Niemcy i inne kraje EU)
prosimy bezwzględnie o rozdzielanie paczek innych operatorów (min. RoaylMail oraz B2C) i nie
wysyłanie ich razem w konsolidacji z paczkami DHL, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko pomyłki
przy sortowaniu. Paczki zbiorcze zawierająca nadania inne niż DHL DE prosimy adresować j.n.:
B2C Europe PL /RM
Armii Krajowej 10
59-900 Zgorzelec
TEL. 881 952 209
awizacje@eurohermes.eu
*) przesyłki Royal Mail mogą być w tej samej zbiorczej wraz z nadaniami na B2C.Wszystkie te paczki będą
skanowane w Zgorzelcu

Wysyłki należy awizować także w dniu nadania poprzez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoAuFSmeJW_55KR5nYC45SnP5JHdxovDZjhkDzoOVx
7Sx9lQ/viewform

Czym jest ParcelPREMIUM?
ParcelPREMIUM to nasze najlepsze rozwiązanie dla sektora ecommerce, które przybliży Twój
sklep klientom z całego świata.
Jeśli poszukujesz rozwiązania, które pozwoli Ci wysyłać przesyłki wraz z pełnym śledzeniem
i potwierdzeniem dostawy, ParcelPREMIUM jest rozwiązaniem dla Ciebie.
Dzięki bezpośredniemu połączeniu z najlepszymi przewoźnikami w Europie i na świecie łączymy
jakość przesyłki ekspresowej z ceną usługi pocztowej.
ParcelPREMIUM to usługa z pełnym śledzeniem, oferująca dowód dostawy (Proof of Delivery POD). Dowód dostawy to elektroniczne potwierdzenie dostarczenia Twojej przesyłki do
końcowego odbiorcy lub jej odbioru z placówki pocztowej. Dzięki usłudze śledzenia możesz
obserwować podróż swojej przesyłki od początku do końca, wraz z najważniejszymi wydarzeniami
na trasie. Wśród wydarzeń znajdują się:
• Pre-alert
• Zeskanowana przez B2C
• Gotowa do nadania
• Wysłana
• W tranzycie
• Przekazana do dostawy
• W placówce pocztowej
• Próba dostawy
• Oczekuje na odbiór
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• Dostarczona - odebrana z placówki pocztowej
• Dostarczona

Maksymalna waga i wymiary
Obowiązują dwa standardy wysyłanych przesyłek:
-

max do 2 kg przy zachowaniu reguły – suma trzech boków max 90 cm oraz najdłuższy bok
nie może przekroczyć max 60 cm; przyp.(*
max do 5 kg przy zachowaniu reguły – najdłuższy bok max 60 cm ; pozostałe boki max do
40 cm

(*Jeśli przesyłka mieści się w wadze max do 2 kg, ale przekracza ustalone wymiary, skontaktuj się z
info@eurohermes.eu w celu ustalenia indywidualnych warunków.

Dopłaty za przekroczenie limitów: W przypadku nadania przesyłki, której wymiary lub waga
przekraczają ustalone limity, nadawca może zostać obciążony dodatkowymi opłatami lub nastąpi
odmowa wykonania usługi.

Proces operacyjny
Podróż przesyłki
Wymagamy, abyś przekazał nam informacje na temat nadawanej przesyłki. Nazywamy tę
procedurę pre-alertem. Dane zgłoszone w pre-alercie są przekazywane do B2C Europe; gdy
przesyłka trafi do sortowni, zostanie bezzwłocznie przygotowana i przekazana do jak najszybszej
dostawy. W sortowni przesyłka jest skanowana, ważona i przekazywana do transportu
odpowiedniego dla kraju dostawy. Po opuszczeniu sortowni B2C przesyłka wędruje do jednej z
sortowni firmy odpowiedzialnej za dostawę, a następnie jest dostarczana do odbiorcy przez lokalną
firmę pocztową. ParcelPREMIUM to w pełni śledzona usługa, więc zarówno Ty jak i odbiorca w
każdej chwili możecie sprawdzić aktualną pozycję swojej przesyłki. System śledzenia pokaże Ci
ostatnie informacje na temat statusu dostawy. W ten sposób będziesz wiedział dokładnie kiedy
dostawa miała miejsce. ParcelPREMIUM oferuje wgląd w pełną historię podróży przesyłki od drzwi,
która jest aktualizowana nawet kilka razy dziennie.
Próby dostawy
Zależnie od zasad lokalnego przewoźnika, w razie nieudanej próby dostawy może nastąpić
ponowna próba. Co jednak jeśli dostawca nie zastanie nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę?
• Zostanie dostarczone awizo, a paczka zostanie przekazana sąsiadom
• Zostanie dostarczone awizo, a przesyłka będzie oczekiwać na odbiór w lokalnej placówce
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pocztowej
• Zostanie dostarczone awizo z prośbą o kontakt z dostawcą w sprawie ustalenia terminu
kolejnej próby dostawy
• Przesyłka zostanie dostarczona do bezpiecznej lokacji.

Pakowanie i etykiety
Pakowanie
Każdy przedmiot powinien zostać umieszczony w pudełku o dopuszczalnych wymiarach. Aby
przesyłki docierały w jak najlepszym stanie, ważnym jest, aby upewnić się, że każdy przedmiot
został poprawnie zapakowany. Wszystkie przedmioty należy pakować w solidne kartony z
wypełniaczem i upewnić się, że masa wewnątrz przesyłki jest odpowiednio rozłożona.

Etykiety
Każdy nadawany przedmiot powinien być opatrzony etykietą z kodem kreskowym. Wprowadzając
adres odbioru należy umieszczać nr telefonu oraz e-mail odbiorcy, gdyż doręczenia są często na
punkt typu PUDO / Parcel Shop mimo, że jest podany adres domowy. Kod kreskowy zawiera
kluczowe informacje i z tego powodu istotnym jest, by był czytelny dla skanerów. Etykiety powinny
znajdować się na górnej części przesyłki.

Czas dostawy
Poniższa lista przedstawia czasy dostawy dla przesyłek pocztowych i paczek. Jako że B2C nie może
wpływać na procesy dostawców usług pocztowych i kurierskich, poniższe wartości są jedynie
przybliżeniem, a liczba dni może nieznacznie się od nich różnić. Podane liczby oznaczają liczbę dni
roboczych.
●

W ciągu 4 dni

Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg,
Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania.
●

W ciągu 7 dni

Bułgaria, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Islandia, Norwegia, Serbia,
Szwajcaria, Kanada, Stany Zjednoczone, Izrael, Japonia, Reszta Europy, Bliski Wschód, Afryka,
Ameryka Południowa i Środkowa, Azja i Oceania, Rosja, Australia, Chiny, Nowa Zelandia
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Kilka czynników może wpłynąć na faktyczny czas dostawy. Twoja przesyłka może zostać
dostarczona później ze względu na:

• Lokalne święta.
• Obsługę celną w kraju dostawy.
• Strajki lub inne nieprzewidziane wydarzenia w kraju dostawy.

Dostawa do terenów odległych
Wysyłka z ParcelPREMIUM jest szybka i godna zaufania. Jednakże w niektórych rejonach świata
czynnik geograficzny może uczynić dostawę nieco bardziej złożoną. Tego typu rejony, czyli wyspy,
rejony górskie i inne trudno dostępne tereny, nazywamy terenami odległymi.
W zależności do wybranej usługi przewoźnika, dostawa w terenach odległych może wiązać się z
dopłatą.
12,00 EUR (Europa) i 25 EUR poza Europę (np. zamorskie terytoria Francji jak Gwadelupa)
Poniższa lista pozwala Ci sprawdzić, dostawa na które wyspy i regiony może podlegać dopłatom ze
względu na swoje położenie
• Dania (DK): 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950, 9960, Bornholm: 3700,
3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790
• Niemcy (DE): Hidden see: 18565, North-Friesland Islands: 25849, 25859, 25863, 25869, 25938,
25946, 25980, 25992, 25996–25999, East-Friesland Islands: 26465, 26474, 26486, 26548, 26571,
26579, 26757, Helgoland: 27498, Neuwerk: 27499, Chiemsee: 83256
• Estonia (EE): 62601, 88001–88005, 91217, 91301–91320, 92001–92420, 93001–94799, 96027,
96098
• Wyspy Owcze(FO): FR100 - FR999
• Finlandia (FI): Aland–Islands: 22000–22999
• Francja (FR): 17111, 17123, 17190, 17310, 17370, 17410, 17480, 17550, 17580, 17590, 17630,
17650, 17670, 17740, 17840, 17880, 7940, 22870, 29242, 29253, 29259, 29990, 56360, 56590,
56780, 56840, 85330, 85350, Corsica: 20000–20999
• Gibraltar (GI): GX11
• Grecja (GR): Saronic Islands: 180xx, 189xx, Ionian Islands: 28xxx–29xxx, 31xxx, 49xxx, Berg Athos:
63086–63087, Crete: 70xxx–74xxx and Aegean Islands: 80xxx–85xxx
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• Zjednoczone Królestwo (GB): Northern Ireland: BT, Channel Islands Guernsey and Jersey: GY, JE,
Outer Hebrides: HS, Isle of Man: IM, Scottish Highlands and Isle of Skye: IV, Orkney Inseln: KW,
Shetland Islands: ZE Firth of Clyde Islands: KA27-28, Region Argyll and Bute with Loch Lomond
and Inner Hebrides: FK17-21, PA20-38, PA41-49, PA60-80, PH16-50, Isle of Wight: PO30-41, Isles
of Scilly: TR21-25
• Grenlandia (GL): 3900–3999
• Włochy (IT): Pontine Islands: 04020, 04027, Sardinia: 07000–09999, Venetian Lagoon: 30010,
30012, 30100, 30121–30126, 30131–30133, 30135, 30141, Elba and Tuscan Archipelago: 57030–
57039, 58012–58013, 58018, Tremiti Islands: 71040, Islands of the Gulf of Naples: 80070–80071,
80073–80077, 80079, Island group of Sicily: 90010, 91017, 91023,92010, 98050, 98052, 98055,
Campione d’Italia: IT 22060, Livigno: IT 23030
• Chorwacja (HR): 20221–20226, 20260, 20263, 20264, 20270– 20275, 20290, 21220, 21223–
21225, 21400, 21403–21405, 21410, 21412–21413, 21420, 21423–21426, 21430, 21432, 21450,
21454, 21460, 21462–21463, 21465–21469, 21480, 21483, 21485, 22231–22236, 22243–22244,
23212, 23234, 23249–23251, 23262–23264, 23271–23275, 23281–23287, 23291–23296, 51280–
51281, 51500, 51511–51517, 51521– 51523, 51550–51552, 51554–51557, 51559, 51561–51562,
51564, 53291, 53294, 53296
• Malta (MT): Comino: KMN, Gozo: FNT, GRB, GSM, GSR, KCM, MFN, MXR, NDR, QLA, SLZ, SNT,
VCT, XLN, XRA, XWK, ZBB
• Holandia (NL): 1156AA–1156ZZ, 1791AA–1797ZZ, 8881AA– 8884ZZ, 8891AA–8897ZZ, 8899AA–
8899ZZ, 9161AA–9164ZZ, 9166AA–9166ZZ
• Norwegia (NO) Spitsbergen (Svalbard): NO 9170-9179, Jan Mayen Island: NO 8099
• Portugalia (PT): Madeira: 9000–9390, Porto Santo: 9400, Azores: 9500–9980
• Rosja (RU): Crimean Federal District and the city of Sebastopol: 29xxxx
• Szwecja (SE): 10005, 13025, 13033, 13034, 13036, 13038, 13039, 13042, 13043, 13055, 13056,
37022, 43080–43099, 45204–45205, 47112–47115, 47500–47599, 62000–62999, 74296–74297,
76017–76019, 91803
• Hiszpania (ES): Balearic Islands: 07000–07999- 35 xxx, 38 xxx, 51 xxx or 52 xxx
• Szwajcaria (CH): CH 6911, Martina: CH 7560, Samnaun: CH 7562–7563
• Turcja (TR): Marmara: 10360-10389, Ayvalik: 10405, Avsa: 10940-10974, Bozcaada: 17680-17699,
Gökceada: 17760- 17799, Adalar: 34970-34977, Northern Cyprus: 99xxx
• Ukraina (UA): Autonomous Republic Crimea: 95xxx-98xxx and the town Sevastopol: 99xxx
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Przedmioty zakazane.
Następujące przedmioty są zakazane, przez co zabrania się ich nadawania do wszystkich krajów, w
których B2C świadczy swoje usługi. Na nadawcy spoczywa odpowiedzialność i obowiązek
upewnienia się, że przesyłka nie narusza aktualnych praw i regulacji w każdym z krajów dostawy.
Przesyłki mogą podlegać kontroli przez służby celne lub inne wyspecjalizowane organy rządowe, co
może być źródłem opóźnień.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kwasy
Aerozole
Płyny po goleniu
Napoje alkoholowe
Skóry zwierzęce (zwierząt nieudomowionych)
Przedmioty o wyjątkowej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i
srebro)
Baterie zawierające płyny
Wybielacze
Gotówka
Skompresowane gazy
Przedmioty niebezpieczne / niebezpieczne materiały (zgodnie z regulacjami IATA dla
przesyłek Express i Expedited oraz regualcjami ADR dla paczek Standard)
Materiały wybuchowe
Broń palna lub wiatrówki
Materiały łatwopalne dowolnego typu
Futra
Gazy zapalne
Gazy obezwładniające
Atrament lub tonery
Kość słoniowa lub produkty wykonane z kości słoniowej
Noże i bronie
Żywe zwierzęta
Mięso i produkty odzwierzęce
Pieniądze i papiery wartościowe
Lakiery do paznokci
Paszporty
Perfumy, płyny po goleniu i inne produkty zapachowe
Rośliny
Trucizny
Materiały pornograficzne
Nasiona
Tytoń i produkty tytoniowe
Deskorolki elektryczne (Hover boards) zakazane przez DHL & FedEx
Telewizory zakazane przez TNT
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Zakazane są również: przedmioty poruszające się dzięki Karnetowi ATA i wszystkie tymczasowe
importy i eksporty; przedmioty poruszające się dzięki FCR, FCT i CAD (Cash Against Document);
przesyłki z nieodłączną wadą, które ze względu na swoją naturę mogą brudzić, szkodzić lub
uszkodzić osoby, przedmioty lub wyposażenie; dobra, których posiadanie jest zakazane w kraju
nadania, tranzytu lub dostawy (np. kość słoniowa i przedmioty z kości słoniowej), dobra, które
podlegają dodatkowemu opodatkowaniu (np. alkohole) lub takie, które wymagają specjalnego
traktowania, środków bezpieczeństwa lub pozwoleń. Zgodnie z obowiązującym prawem niektóre
przedmioty mogą być transportowane jedynie w określonych warunkach, podczas gdy inne mogą
być wyłączone z transportu powietrznego (np. płyny w szklanych pojemnikach).

Towary niebezpieczne
B2C Europe nie przewozi towarów niebezpiecznych, włączając te wyszczególnione w technicznych
instrukcjach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), regulacjach o towarach
niebezpiecznych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), i europejskich
umowach regulujących międzynarodowy transport drogowy towarów niebezpiecznych (ADR) lub
inne

krajowe

lub

międzynarodowe

regulacje

opisujące

transport

drogowy

towarów

niebezpiecznych. Osoby lub przedsiębiorstwa, które nadają towary niebezpieczne bez
odpowiedniego oznaczenia, dokumentacji i zapakowania, mogą podlegać znaczącym karom
finansowym lub prawnym.
Więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.upu.int/nc/en/activities/customs/cds-list-ofprohibitions-and-restrictions.html?sword_list[0]=prohibited&sword_list[1]=items.

Odpowiedzialność
Staramy się dostarczać Twoje przesyłki tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe. Jednakże jeśli coś
pójdzie nie tak, możesz być uprawniony do odszkodowania, zależnie od tego, która usługa została
wykorzystana do nadania przesyłki.
Korzystając z Parcel PREMIUM, w przypadkach uszkodzenia lub zgubienia przesyłki będziesz
uprawniony do odszkodowania wynoszącego 50% wartości netto zamówienia do wartości
maksymalnej 50 EUR na przedmiot. Reklamacja musi być dokonana na podstawie wartości
sprzedaży przedmiotu.
Będziesz musiał wprowadzić i zatwierdzić reklamację poprzez interfejs Customer Pages poprzez
“Inquiry Form” w menu Customer Service.
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Zagubione przedmioty

Jeśli skontaktujesz się z nami, gdyż tracking Twojej przesyłki nie był ostatnio aktualizowany,
przeprowadzimy śledztwo i skontaktujemy się z odpowiedzialnym hubem, oddziałem lub kurierem,
by znaleźć Twoją przesyłkę. Jeśli przesyłka nie zostanie znaleziona, zostanie przeprowadzony
proces reklamacyjny, który ma na celu zrekompensowanie Twojej straty.

Step1

Notify us
within 28
days

Step 2

Provide
document
ation
within 14
days

Step 3

We will
process
your case
within 90
days

Im więcej informacji na temat przesyłki jesteś w stanie dostarczyć, tym większa szansa, że uda nam
się znaleźć Twoją przesyłkę i zwrócić ją do Ciebie.

Wymagane informacje
Oryginalna faktura
Pełne dane nadawcy i odbiorcy
Numer referencyjny przedmiotu
Opis zawartości
Oryginalny dowód nadania

Strata
✔
✔
✔
✔
✔

Uszkodzone przedmioty
Niestety, niektóre przesyłki zostają uszkodzone. Oto jak najlepiej poradzić sobie z taką sytuacją:

Step1

Notify us
within 7
days

Step 2

Provide
document
ation
within 14
days

Step 3

We will
process
your case
within 90
days

Czego będziemy potrzebować?
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Information requested
Oryginalna faktura
Pełne dane nadawcy i odbiorcy
Numer referencyjny przedmiotu
Opis zawartości
Oryginalny dowód nadania
Cena nadania
Gdzie przesyłka została nadana
Zdjęcie zawartości przesyłki*
Oryginalne opakowanie (wraz z wypełniaczem) oraz uszkodzone
przedmioty.

Damage
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

*Gdy już wprowadzisz swoje zgłoszenie, wyślij proszę kilka zdjęć w osobnej wiadomości email na
adres naszego BOK. Wyślij zdjęcia zrobione z góry tak, aby było wyraźnie widać uszkodzenia,
opakowanie i etykietę. Zwróć uwagę, by zdjęcie zawierało oryginalny numer trackingowy, który
znajduje się na etykiecie.
Zalecamy trzymać zniszczone przedmioty i oryginalne opakowanie aż do wyjaśnienia i zamknięcia
sprawy.
Uwaga:Brak wymaganej dokumentacji spowoduje odrzucenie lub przedawnienie procedury
reklamacyjnej.
Wyjątki:
Odszkodowanie nie należy się jeżeli przesyłka:
●
●
●
●
●

zawierała niebezpieczne lub zakazane przedmioty
została nieodpowiednio zapakowana
została nadana na niepoprawny adres.
jeśli była częścią przesyłki zawierającej wiele paczek
zawierała szkło lub inne delikatne przedmioty.

W razie wątpliwości na temat powyższej procedury skontaktuj się ze swoim opiekunem.
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Niedostarczone przesyłki
B2C Europe odbiera i skanuje przesyłki, które wrócą jako niedostarczone. Przesyłki mogą zostać
niedostarczone z wielu powodów:
●

Niepoprawny adres

●

Zmiana adresu; odbiorca nie znajduje się już pod danym adresem, a przewoźnik nie
został o tym wcześniej poinformowany.

●

Brakujące informacje: niepełny, nieczytelny lub niepoprawny adres.

●

Odbiorca odmówił odbioru przesyłki.

●

Nieudane próby dostawy: Większość przewoźników próbuje dostarczyć przesyłkę
trzykrotnie. Po trzech próbach przesyłka zostanie zwrócona do nas.

Tracking
Jest kilka metod śledzenia Twojej przesyłki. Z TrackYourParcel możesz sprawdzić status swojej
przesyłki.
Kliknij na link poniżej, by przekonać się jak:
https://www.trackyourparcel.eu/
Możesz wyszukać przesyłkę korzystając z numeru zamówienie (order number) i kodu pocztowego
(postcode), następnie kliknij na ‘Track my parcel’ by zobaczyć przebieg dostawy i jej status.
Dostępne statusy to:
●

Ready to ship: Twoja paczka jest gotowa do nadania.

●

Shipped: Twoja przesyłka została nadana do przewoźnika

●

In Transit: Twoja przesyłka jest w sieci dostawczej przewoźnika

●

Delivered: Twoja paczka została odebrana przez adresata

●

Delivery attempted: została podjęta próba dostawy

●

Awaiting pickup: Twój klient otrzymał informację o przesyłce oczekującej na odbiór w
lokalnej placówce pocztowej lub punkcie odbioru

●

At Post Office: przesyłka znajduje się w placówce pocztowej

●

Claim Settled: zgłoszenie o odszkodowanie zostało przyjęte

●

Customer Research: zgłoszenie odnośnie Twojej paczki zostało przyjęte

●

To be Compensated: Twoja paczka zginęła i zostanie wypłacone odszkodowanie
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●

Compensated: odszkodowanie zostało wypłacone

●

Problem Solved: zgłoszenie zostało rozwiązane

●

Out for delivery: kurier odebrał przesyłkę i jest w drodze do odbiorcy

●

Returned & Reported: przesyłka zwrotna jest przygotowywana

●

Returned to Customer: przesyłka została do Ciebie zwrócona

●

Delivered by pick-up: przesyłka została odebrana z punktu odbioru

●

Undeliverable: przesyłka jest niedostarczalna

●

Unknown: nie znamy położenia przesyłki

●

Forwarded: lokalny dostawca obsługuje dostawę Twojej przesyłki
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