
Przesyłki z Anglii do Polski

Wpisał ParcelABC

Anglia od wielu lat jest najpopularniejszym kierunkiem emigracji Polaków. Obecnie w całej
Wielkiej Brytanii mieszka ponad 900 tysięcy Polaków. Liczna Polonia w tym kraju naturalnie
przyczyniła się do znacznego wzrostu popytu na paczki z Anglii do Polski .  

Wielu rodaków korzysta z usług kuriera, aby przesłać bagaż niemieszczący  się w samolocie,
ułatwić sobie przeprowadzkę lub po prostu przekazać  coś rodzinie czy znajomym.

Na rynku działa wiele firm kurierskich, wobec czego wybór najatrakcyjniejszej oferty może
okazać się nie lada wyzwaniem. Dlatego też warto skorzystać z usług ParcelABC  – firmy,
która dzięki współpracy z różnymi przewoźnikami, takimi jak choćby DPD, TNT, UPS, FedEX
czy InPost, oferuje tanie przesyłki z Anglii do Polski. 
Co wyróżnia tego kuriera na tle konkurencji?

Najtańsze przesyłki
Na stronie ParcelABC  zamieszczona została porównywarka cen przesyłek kurierskich, dzięki
której klienci mogą sami sprawdzić koszt wysyłki z Polski do Anglii czy w przeciwnym kierunku.
Niskie ceny są skutkiem kooperacji z innymi kurierami. Wysyłane za pośrednictwem tej firmy
produkty najczęściej trafiają do tych przewoźników, którzy mają jeszcze niewykorzystaną
przestrzeń w swoim transporcie.  Najtańsze paczki z Newcastle do Polski kosztują obecnie
nieco ponad 70 złotych netto. Warto jednak sprawdzić aktualną cenę przed wysyłką. Każda
paczka jest ponadto ubezpieczona za darmo do 25 euro. Zainteresowani mogą także wybrać
spośród wielu różnych metod płatności, jak choćby Paypal czy karta płatnicza.

Szybka dostawa
Korzystając z usług ParcelABC , można liczyć na naprawdę błyskawiczne doręczenie przesyłki
od drzwi do drzwi. Klienci mogą wybrać jeden z dwóch trybów – ekonomiczny lub ekspresowy.
Przesyłka ekonomiczna z Anglii do Polski zazwyczaj dociera do odbiorcy w ciągu kilku dni.
Paczka ekspresowa jest zaś traktowana priorytetowo, dzięki czemu jej dostawa zajmuje
maksymalnie 1-2 dni robocze. Aby dostarczyć towar na czas, jego transport odbywa się drogą
lotniczą. Opcja ta, choć droższa, cieszy się sporą popularnością. Osoby zainteresowane
wysyłką na trasie Polska Anglia z pewnością zadowoli fakt, iż kursują na niej codziennie setki
kurierów, co ułatwia znalezienie najszybszego transportu dla wysyłanego towaru. 

Najwyższy standard obsługi klienta

 1 / 2

https://www.parcelabc.pl/wysylka-fc1/przesylki-z-wielka-brytania-do-warszawa/175/293/231
https://www.parcelabc.pl/wysylka-fc1/przesylki-z-wielka-brytania-do-warszawa/175/293/231
https://www.parcelabc.pl/wysylka-fc1/przesylki-z-wielka-brytania-do-warszawa/175/293/231
https://www.parcelabc.pl/wysylka-fc1/przesylki-z-wielka-brytania-do-warszawa/175/293/231


Przesyłki z Anglii do Polski

Wpisał ParcelABC

Osoby, które zdecydują się wysłać produkty za pomocą tej firmy, mogą oczekiwać świetnej
obsługi. W razie jakichkolwiek pytań istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem, co pomoże
rozwiać wszelkie wątpliwości. Wypełnienie formularza zamówienia jest niezwykle łatwe i
szybkie. Cały proces ogranicza się do minimum. Warto dodać, iż po przesłaniu zgłoszenia
każdy klient otrzymuje numer referencyjny, dzięki któremu może śledzić swoją paczkę w
dowolnym momencie. Z uwagi na fakt, że wysyłane towary odbierane są przez kurierów prosto
od nadawcy, rola klienta ogranicza się jedynie do odpowiedniego zapakowania i zaadresowania
wysyłki.

Ubezpieczenie
Obecnie wielu przewoźników oferuje darmowe ubezpieczenie każdej paczki. Jego wysokość
bywa jednak różna. W ParcelABC  wszystkie przesyłki są zabezpieczone do kwoty 25 euro.
Klienci tej firmy za sprawą kooperacji z ubezpieczycielami mogą jednak dodatkowo ubezpieczyć
wysyłany produkt nawet na 5000 euro, czyli ponad 20 tysięcy złotych. Opcja ta jest szczególnie
przydatna przy wysyłce przedmiotu o znacznej wartości. Należy pamiętać, że regulaminy firm
kurierskich często zabraniają ubezpieczenia niektórych przedmiotów.

Podsumowanie

ParcelABC  jest bardzo ciekawą alternatywą dla tradycyjnych firm kurierskich. Rozwiązanie
stosowane przez tego przewoźnika przypadnie do gustu przede wszystkim tym, których
interesują najtańsze przesyłki. Niska cena nie jest jednak tutaj jedyną zaletą. Klienci mogą
bowiem liczyć także na szybkie dostarczenie paczki do adresata oraz wysoki standard obsługi.
Z uwagi na międzynarodowy charakter firmy, dostawa z Anglii do Polski nie stanowi żadnego
problemu. Sytuację w przyszłości prawdopodobnie skomplikuje planowany Brexit. Wyjście
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może wiązać się z powrotem konieczności clenia towarów
wysyłanych z i do tego kraju. Kluczowym aspektem będzie to, do jakiego porozumienia dojdzie
pomiędzy władzami UK a UE.

Zamów kuriera na: www.parcelabc.pl
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