Položky, které jsou vyloučeny z přepravy:
Aerosol (spreje, deodoranty)
Airbagy
Alkoholické nápoje
Baterie
Biologické vzorky
Cigarety a tabák
Čelní skla na vozidla
Drahé kovy a kameny
Drogy a narkotika
Elektronická zařízení s lithiovými bateriemi
Environmentální odpad
Falšovaná platidla
Finanční dokumenty
Hasicí přístroje
Chemikálie
Infekční látky a patogeny
Jedy a jedovaté látky
Koroziva
Léky vydávané na lékařský předpis
Lidské a zvířecí pozůstatky
Magnetizovaný materiál
Nehtová kosmetika
Nelegální loterijní lístky
Nemravné, obscénní nebo pohoršující předměty
Odpady
Oxidující materiály nebo organické peroxidy
Parfémy a vody po holení
Pesticidy
Plyny
Radioaktivní materiály a vzorky
Sirky
Suchý led
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Tekutiny o objemu přesahující 1 litr
Vánoční crackery
Výbušniny
Vznášedla a elektronické skútry
Vznětlivé látky
Zapalovače a náplně do nich obsahující vznětlivé tekutiny nebo plyny
Zbraně a náboje
Výrobky obsahující zavádějící a nelegální ideologické výrazy, označení a symboly
Zbraně a náboje
Zdravotnický odpad
Živí tvorové, včely, pavouci, ryby, korály
Položky, které jsou povolené pouze k pozemní přepravě:
Aerosoly
Airbagy
Baterie
Lithiové baterie pokud se nenacházejí přímo v zařízení
Nebezpečné zboží podle definice International Civil Aviation Organisation
Nehtová kosmetika
Parfémy a vody po holení
Použité alkalické baterie
Tekutiny o objemu přesahující 1 litr
Vánoční crackery
Vznášedla a elektrické skútry
Položky, u kterých naše společnost ani přepravce nenesou odpovědnost za stav doručení
(tzn. riziko nese příjemce zásilky/zákazník):
Akvária
Barvy
Brýle
Čínský porcelán
Dalekohledy
Dlaždice a obkládačky
Domácí spotřebiče (tzv. bílá technika)
Fotoaparáty a příslušenství k nim
Hodinky
Kamery a příslušenství k nim
Keramické nádoby
Keramika
Klenoty
Krystal
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Křehké položky
Laptopy, notebooky, tablety
Lustry a jiná svítidla
Mikroskopy
Mikrovlné trouby
Nábytek (zkompletovaný, nerozebraný)
Obrazy
Odpadkové koše
Okenní rámy
Okna a dveře se skleněnou výplní
Ostré předměty
Počítače a počítačové monitory
Projektory
Rostliny
Rybářské pruty
SIM karty
Skenery
Sprchové zástěny
Světlomety na vozidla
Střešní okna
Telefony, smartfony
Televize a obrazovky
Umělecké předměty
Vánoční crackery
Vázy
Vstupenky
Vznášedla a elektrické skútry
Výrobky podléhající rychlé zkáze
Výrobky z mramoru
Výrobky ze skla nebo obsahující skleněné části
Zarámované fotografie
Zarámované obrazy a malby
Zrcadla
Žárovky
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