Usługi krajowe FedEx i TNT.
W trosce o bezpieczeństwo Twoich przesyłek
Towary i przedmioty wyłączone z przewozu w obrocie krajowym
Są to towary, przedmioty oraz ich pojedyncze elementy, które ze względu na swój kształt, wagę lub
inne cechy charakterystyczne mogą stanowić zagrożenie dla pracowników firmy FedEx lub przesyłek
naszych klientów w czasie procesu ich nadawania i doręczania. W celu zapewnienia jak najwyższej
jakości naszych usług takie towary i produkty zostały wyłączone z przewozu.
Lista towarów i przedmiotów wyłączonych z transportu krajowego
Poniżej przedstawiamy aktualną listę towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z Usług
Krajowych FedEx i Usług Krajowych TNT. FedEx nie świadczy Usług w odniesieniu do tego rodzaju
Przesyłek, przez co jego odpowiedzialność za przewóz jest wyłączona, niezależnie od przyjęcia
Przesyłki do przewozu.
O ile FedEx nie wyrazi na to zgody, wymienione towary i przedmioty są wykluczone z przewozu:
• Broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części.
• Drukarki trójwymiarowe zaprojektowane do produkcji broni palnej.
• Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne i inne materiały łatwopalne lub łatwo zapalne.
• Przedmioty przypominające bomby, granaty ręczne lub inne ładunki wybuchowe.
Kategoria ta obejmuje także m.in. produkty zastępcze, takie jak repliki, nowinki techniczne,
pomoce szkoleniowe i dzieła sztuki.
• Przesyłki pochodzące z dowolnego kraju objęte licencją wojskowej kontroli eksportu.
• Ludzkie ciała, organy lub części ciała, ludzkie lub zwierzęce embriony, prochy ludzkie lub
ekshumowane szczątki ludzkie.
• Żywe zwierzęta, w tym owady i zwierzęta domowe.
• Zwłoki zwierząt, martwe lub wypchane zwierzęta.
• Rośliny i materiał roślinny, w tym kwiaty cięte.
• Łatwo psujące się artykuły spożywcze, żywność i napoje wymagające chłodzenia lub innej
regulacji otoczenia.
• Materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne.
• Pieniądze, w tym m.in. gotówka i ekwiwalenty gotówki (np. zbywalne instrumenty finansowe,
papiery wartościowe, obligacje i rozliczenia gotówkowe), monety kolekcjonerskie i znaczki
pocztowe.
• Odpady niebezpieczne, w tym m.in. zużyte igły i/lub strzykawki transportowane w celu
sterylizacji, recyklingu, utylizacji lub w jakimkolwiek innym celu, a także inne odpady medyczne,
organiczne i przemysłowe.
• Mokry lód (zamarznięta woda).
• Towary podrabiane, w tym m.in. produkty opatrzone znakiem towarowym, który jest
identyczny lub nie do odróżnienia od zarejestrowanego znaku towarowego, bez zgody lub
nadzoru właściciela zarejestrowanego znaku towarowego (powszechnie określane również
jako „towary podrobione” lub „podróbki”).
• Marihuana, w tym marihuana przeznaczona do użytku rekreacyjnego lub medycznego
i kanabidiol (CBD), każdy produkt zawierający dowolną ilość tetrahydrokanabinoli (THC),
syntetyczne kannabinoidy, rośliny konopi, liście konopi, olej konopny, olej z nasion konopi
i CBD pochodzące z konopi.
• Tytoń i wyroby tytoniowe, w tym m.in. papierosy, cygara, tytoń luzem, tytoń bezdymny,
fajka wodna lub szisza.
• Papierosy elektroniczne.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę fedex.com/pl
lub zadzwoń pod numer: dla usług FedEx: 801 002 800*; dla usług TNT: 801 310 000*
*koszt połączenia jak za połączenia lokalne wg stawek operatora

