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Zaoszczędź dzięki przesyłkom UPS®! 

Zyskaj 5% rabatu na stawki za przesyłki krajowe i eksportowe z Polski. 

 

Z promocji możesz skorzystać począwszy od 1 października 2019 r., wysyłając przesyłkę poprzez stronę UPS.com. 
Po prostu wejdź na stronę UPS.com i zastosuj kod promocyjny - który otrzymałeś od nas e-mailem lub za 
pośrednictwem mediów społecznościowych – w 5 kroku Twojej przesyłki. 
 

Rabat dotyczy klientów z Polski, którzy skorzystali z opcji wysyłki przesyłek poprzez stronę UPS.com. Możesz 
sprawdzić całkowity koszt przesyłki (bez rabatu), klikając przycisk WYCEŃ na stronie głównej UPS.com lub 
sprawdzając Kalkulator Czasu i Kosztów. 
5% rabatu będzie obowiązywać w kroku 5 Twojej przesyłki, kiedy zobaczysz całkowitą cenę do zapłaty. 
 

Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty bez rabatu. Informacje na temat najnowszych aktualizacji oraz 
Dodatkowych Opłat można znaleźć na stronie Opłaty dodatkowe na UPS.com. 
 

Oferta jest ważna do 31.10.2019 r. lub do momentu usunięcia ze strony ups.com. W takim przypadku kod 
promocyjny pozostanie aktywny przez kolejne 10 dni. 
 

Ogólne warunki świadczenia usług są dostępne tutaj. 

 

Save instantly on your shipments with UPS®! 

Get a 5% discount on your shipping rates for export and domestic shipments from Poland! 

 

You can benefit from this promotion starting October 1, 2019, when booking your shipment on UPS.com.  Simply 

access UPS.com and apply the promotion code—which you received from us by email or via social media—during 

step 5 of your shipment. 

 

These discounted shipping rates apply to customers based in Poland who book their shipment online with UPS.  

You can check the total cost of your shipment (without discount) by clicking on the QUOTE button on the home 

page of UPS.com or by consulting the Cost and Time calculator. The 5% discount will apply in step 5 of your 

shipment, when you will see the total price to be paid. 

Additional charges characteristic to your shipment might apply without a discount.Please refer to the Additional 

charges page on UPS.com for the latest updates.  

This offer is valid until 31.10.2019, or until the special offer page is removed from ups.com, in which case the 

promotion code will remain active for a further 10 days maximum.  

 

UPS Terms and Conditions of Carriage apply and can be viewed here. 
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