Jak správně zabalit zásilku?
u?
Připravili jsme pro Vás návod, jak co nejlépe zabalit zásilky,
které se chystáte zaslat Českou poštou.

Obal zásilky
Vaši zásilku čeká při přepravě k adresátovi manipulace při nakládání do vozů a na třídících strojích.
Z tohoto důvodu musí být obal zásilky dostatečně pevný, aby spolehlivě ochránil obsah zásilky
v průběhu přepravy. Pro bezpečné doručení zásilky tak zvolte vhodný obal, který odpovídá:
• povaze a hmotnosti zásilky
• způsobu a délce přepravy
Vhodný kartonový obal pro Vaši zásilku zakoupíte v prodejnách
PostShop na vybraných poštách nebo v našem internetovém
obchodě na www.postshop.cz.

Ochrana obsahu zásilky
Zejména při přepravě křehkých věci nebo elektroniky je potřeba
obsah zásilky v obalu řádně upevnit, aby nedošlo k jeho poškození
v průběhu přepravy. Proto doporučujeme prostor mezi obsahem
a obalem vyplnit:
• bublinkovou fólii
• výstelkou
• fixací z polystyrenu apod.

Zabezpečení zásilky
Zabalenou zásilku vždy zajistěte tak, aby nedošlo k samovolnému
otevření nebo nikdo nežádoucí nemohl vniknout dovnitř bez
zanechání patrných stop.
• doporučujeme spoje obalu zásilky přelepit lepicí páskou
nebo obalit stahovací fólií
• pro lepší manipulaci při přepravě doporučujeme zásilky
s vyšší hmotností převázat pevným provázkem

Opakované použití obalu zásilky
Použité obaly přijmeme do přepravy pouze v případě, že původní údaje důkladně přelepíte nebo jinak
zakryjete. Pokud na obalu zásilky zůstane adresní štítek či jiná známka předchozího použití v poštovní
přepravě, tak hrozí chybné směrování zásilky.
Podrobné informace k balení zásilek, povolenému obsahu a psaní adres naleznete na www.ceskaposta.cz
v sekci Rady a návody při podání. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@cpost.cz.

Jak správně označit zásilku?
Abychom zajistili spolehlivou přepravu, tak každá zásilka musí být označena
adresním štítkem nebo nadepsanou adresou.

Adresa nadepsaná na zásilce
Adresu odesílatele
uveďte v levé horní
čtvrtině na největší
straně zásilky.
Adresu adresáta
uveďte v pravé dolní
čtvrtině na největší
straně zásilky.

Adresa na adresním štítku
Adresní štítek pořídíte na poštách nebo u našich obchodních
zástupců. Můžete si ho vyplnit i online a vytisknout z aplikace
Podání balíku na webu www.poslatbalik.cz. Vyplněný adresní
štítek pak nalepte na největší stranu zásilky.

VZOR ADRESY

VZOR ADRESY

Paní
Božena Novotná
Stavbařů 4211
190 16 Praha 916
Tel.:+420 775 111 256

Firma
Vojtěch Pavlát, s.r.o.
Truhlářská 7
623 00 Brno 23
Tel.:+420 775 111 256

Poskytnete–li nám kontaktní údaje na adresáta (číslo
mobilního telefonu nebo e-mail) budeme ho informovat o průběhu doručení.

Jan Novák
NA POŠTU
150 00 Praha 5

Tel.:+420 775 111 256

Vždy, prosím, uveďte alespoň jeden
kontaktní údaj (číslo mobilního telefonu
nebo e-mail). Bez kontaktních údajů
nemůže být zásilka podána.

NÁŠ TIP
Vyplňte si podací data na webu v aplikaci Podání balíku.
Na poště pak už nemusíte vypisovat podací lístek a získáte zajímavou slevu.
Vyzkoušejte na www.poslatbalik.cz

