Regulamin oferty DHL STUDENT
Regulamin oferty specjalnej „DHL STUDENT”, dla klientów DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty specjalnej o nazwie „DHL STUDENT” (zwanej dalej ofertą specjalną)
2. Regulamin stosuje się wyłącznie do uczestników oferty specjalnej. Za uczestnika uważa się wyłącznie studentów (osoby
legitymujące się ważną legitymacją studencką), którzy zakupią przewidzianą w niniejszej ofercie specjalnej usługę.
3. Oferta „DHL STUDENT” obowiązuje bezterminowo.
4. Organizatorem promocji jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (zwanym dalej DHL), z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Osmańskiej 2.
5. Usługa
Niniejsza oferta specjalna dotyczy następujących usług oferowanych przez DHL w zakresie przewozu międzynarodowego
lotniczego:
Usługi przewozu przesyłek DHL Express Worldwide zwanej dalej ofertą specjalną DHL STUDENT, o ile spełnione są łącznie
następujące warunki:
a) Przesyłka międzynarodowa lotnicza.
b) Płatna wyłącznie przez nadawcę (studenta) legitymującego się dokumentem potwierdzającym status studenta.
c) Nadanie możliwe u kuriera DHL Express, w Punktach Obsługi Klienta DHL oraz wybranych punktach partnerskich
DHL SERVICE POINT (punkt 10)
d) Płatna gotówką.
e) W przypadku nadania u kuriera możliwa jest płatność wypukłą kartą kredytową lub w Punkcie Obsługi Klienta DHL –
możliwa jest płatność kartą kredytową/debetową.
f) Maksymalna waga rzeczywista – 0,5 kg.
g) Przesyłka nadana w kopercie firmowej DHL .
h) Przesyłka jednoelementowa.
i) Przesyłka zawierająca dokumenty lub towary kwalifikowane przez przepisy kraju docelowego jako dokumenty.
j) Nadawca podczas nadania przesyłki jest zobowiązany okazać kurierowi, pracownikowi Punktu Obsługi Klienta DHL
lub pracownikowi punktu partnerskiego DHL SERVICE POINT, ważną legitymację studencką osoby nadającej
przesyłkę
6. Cena oferty specjalnej
DHL STUDENT – cena brutto 123,00 zł
• Odbiór przez kuriera DHL, nadanie w Punkcie Obsługi Klienta DHL (lub nadanie w wybranym DHL SERVICE POINT
(pkt 10).
7. Cena podana jest w wartościach brutto niezależnie od kraju dostarczenia.
8. Cena oferty specjalnej DHL STUDENT jest zryczałtowana i zawiera opłatę za usługę standardową, opłatę paliwową oraz
podatek VAT w obowiązującej stawce.

9. Do oferty specjalnej DHL STUDENT nie można dokupić usług dodatkowych.
10. Oferta specjalna dostępna jest również w wybranych punktach partnerskich DHL SERVICE POINT. Adresy punktów
dostępne są na stronie www.dhlstudent.pl
Postanowienia końcowe
12. DHL zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

