Seznamte se
s Dopisem Online
Korespondenci, kterou napíšete
na počítači, už nemusíte
tisknout a nosit na poštu nebo
do schránky. Dopisy, faktury
či jakékoli jiné dokumenty
stačí uložit ve formátu PDF
a služba Dopis Online zajistí
vytištění, vložení do obálky
a odeslání adresátovi.
Barevně, rychle, spolehlivě
a výhodně.

Výhody služby
Dopis Online
•

Elektronické podávání listovních zásilek
z kteréhokoli místa na světě

•

Kompletování elektronicky podaných
zásilek o celkovém počtu až 55 listů A4
včetně potisku obálky logem odesílatele

•

Možnost zpětné a hromadné úhrady
zásilek odeslaných prostřednictvím
této služby

•

Přehledný seznam vámi odeslaných
zásilek

•

Rychlé doručení kamkoli v ČR a v rámci
Evropy do vybraných států

•

Možnost výběru typu obálky (C4, C5/6)

•

Volbu druhu tisku (jednostranně či
oboustranně) nezávisle v každém ze
zaslaných PDF v rámci jednoho dopisu

•

Více PDF souborů do jedné zásilky

•

Při platbě on–line lze službu využít ihned
bez registrace

Naklikejte si služby
podle svých přání
Přejete si, abychom dokumenty, které dodáte
ve formátu PDF, poslali doporučeně? Chcete
navíc přiložit složenky? Česká pošta myslí
na všechno, takže stačí pár kliknutí myší
a vaše přání se vyplní.
Barevný tisk za cenu černobílého
Svět nikdy nebyl černobílý, a proto vám
v rámci služby Dopis Online nabízíme
barevný tisk listovních zásilek za cenu
černobílého vytištění.
Obyčejně i doporučeně
Záleží jen na vás, zda PDF soubory,
které od vás dostaneme, rozešleme jako
obyčejné psaní nebo doporučenou zásilku.
Dopis Online je připraven na obě varianty.
A počítá i s doporučenými zásilkami
do vybraných evropských států.
Na vaše přání: Důkaz o dodání
Ke všem typům listovních zásilek podaných
přes službu Dopis Online si jako doplňkovou
službu můžete zvolit i Dodání do vlastních
rukou nebo Dodejku.
Platba on–line, fakturou nebo v rámci SIPO
Cenu za Dopis Online můžete uhradit nejen
prostřednictvím faktury, ale také v rámci
služby SIPO či on–line.
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Jak Dopis Online funguje?
Služba Dopis Online je dostupná na adrese www.postservis.cz i bez čekání na přihlašovací údaje. Na této
adrese se také stačí zdarma zaregistrovat k využívání služby a můžete začít. Až na svém počítači vytvoříte
dokument, který budete chtít odeslat klasickou poštou, místo abyste ho vytiskli, zalepili do obálky a odnesli
na poštu, jednoduše nám ho elektronicky odešlete ve formátu PDF přes www.postservis.cz. O zbytek se
postaráme my.
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Co Dopis Online
garantuje?

Máte rádi
podrobnosti?

•
•
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•
•

Veškeré detaily naleznete v Obchodních
podmínkách pro poskytování služby
Dopis Online nebo v Uživatelské příručce.
Oba dokumenty jsou ke stažení na webových
stránkách www.postservis.cz, kde je naleznete
v sekci Ke stažení.

Kvalitní tisk vašich zásilek
Zabezpečený přenos dat
Spolehlivou kompletaci
Rychlé podání
Výhodné ceny
Doručení kamkoli v ČR
Možnost přiložení poukázky typu A
Možnost potisku logem odesílatele

Cena služby
Dopis Online
Kompletní ceny tisku, kompletace a dalších služeb
najdete na www.postservis.cz.
K celkové ceně služby náleží příslušné poštovné.

Zajímá vás víc?
Ozvěte se
Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše otázky
a jakkoli vám pomoci s využíváním služby Dopis
Online. V pracovních dnech od 8 do 16 hodin
kontaktujte linku zákaznické podpory 387 010 315
nebo pište na adresu obchod.ozjc@cpost.cz.

www.ceskaposta.cz

Malý tip závěrem
Zásilky v rámci služby Dopis Online můžete
posílat i do zahraničí – po celé Evropě
s výjimkou Ruska a Turecka.

www.facebook.com/
Ceskaposta

