
Zasady pakowania i przewozu 
Opon i Kół 

InPost 
  

  

Witajcie, 

W związku z trwającym sezonem, przypominamy najważniejsze zasady dotyczące wysyłki opon  

w naszej sieci.  Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące zasady w podziale na poszczególne   

rozmiary i kategorie opon. 

 

1.     Opony w rozmiarze do 15 cali bez felg 

 

 

 Opony powinny być zapakowane w folię lub inny rodzaj tworzywa pakunkowego,  

dopuszcza się możliwość użycia folii stretch. 

 Możliwość pakowania max. 2 sztuk w jednej paczce (wysyłka luzem), w formie zbindowanego/sklejonego 

taśmą lub owiniętego folią stretch elementu, w sposób uniemożliwiający jego rozdzielenie. Taka paczka stanowi 

wyjątek od definicji Paczki Niestandardowej – jest traktowana jako standard. 

Należy zwrócić uwagę na maksymalny rozmiar Elementu w poszczególnych produktach InPost Kurier: 

  InPost Kurier dla Klientów Biznesowych (standard) –max długość 120 cm;  

suma wymiarów 220 cm; cena jest naliczana wg wagi rzeczywistej lub gabarytowej  

z przedziału od 1 do 50 kg. 

  InPost Kurier dla Klientów Detalicznych –max wymiar 50 cm x 50 cm x 80 cm  

(co w praktyce ogranicza wysyłkę opon w tym produkcie tylko do najmniejszych rozmiarów); max waga 

25 kg. 

 

 

2.    Opony w rozmiarach od 16 do 20 cali bez felg 

 

 

 Opony powinny być zapakowane w folię lub inny rodzaj tworzywa pakunkowego, dopuszcza się możliwość 

użycia folii stretch. 

 Możliwość pakowania max. 1 sztuki w jednej paczce (wysyłka luzem). Taka paczka jest traktowana jako 

Paczka Niestandardowa. 

 

3.    Opony we wszystkich rozmiarach do 20 cali z felgami 

 

 



 Opony powinny być zapakowane w folię lub inny rodzaj tworzywa pakunkowego, dopuszcza się możliwość 

użycia folii stretch. 

 Możliwość pakowania max. 1 sztuki w jednej paczce (wysyłka luzem). Taka paczka jest traktowana jako 

Paczka Niestandardowa. 

 Wyjątkiem są koła zapakowane w karton o postaci prostopadłościanu (bez opisu, że zawartością są koła). 

 

 

4.   Opony w rozmiarach powyżej 20 cali 

 

 

 Przewóz tego rodzaju opon jest zakazany w sieci InPost. 

 

 

 

Ponadto przesyłamy Link do aktualnej wersji poradnika pakowania: Poradnik Pakowania od 01.04.2021 r. 

 

Pozdrawiamy, 

Ekipa KurieSerwis.com 

 
 

  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finpost.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2Fregulaminy%2Fzasady-przygotowania-i-pakowania-przesylek-inpost-obowiazujacy-od-01042021-4178.pdf&data=04%7C01%7CPKret%40inpost.pl%7C94049c61814e4c3fb2d308d8fb59baee%7C4accae757b724994b3affd3e713e0edb%7C1%7C0%7C637535710175279472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uPG2KGImU%2By6EofZWZerjcwGpgG%2FsNeUJx13Cf0Ubl0%3D&reserved=0

