Tisková zásilka

Co je Tisková zásilka?
Služba určená výhradně pro vydavatele tisku. Čeká pošta nabízí vydavatelům
spolehlivé a rychlé dodání jejich tiskovin na adresy předplatitelů.

Dodání

Proč používat
Tiskovou zásilku?
Kvalitní, rychlá a výhodná a spolehlivá služba
v oblasti adresného dodání periodického tisku.
Komplexní servis, který zahrnuje zpracování
kmene předplatitelů, balení časopisů, kompletace
zásilek s přílohami a jejich adresné dodání.

Převzetím zásilek vzniká podniku závazek vyvinout
přiměřené úsilí tak, aby výtisky byly distribuovány takto:
• týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky – následující
pracovní den po dni podání; tyto zásilky je nutné
označit TZ D+1
• ostatní zásilky – bezodkladně podle provozních
možností, nejpozději však do tří pracovních dnů po
ukončení podání. Tyto zásilky je nutné označit TZ D+3

Způsob úhrady
Na základě faktury.

Podání

Co můžete posílat?
Noviny a časopisy (s obsahem reklamy maximálně 50%
z celkového obsahu) včetně jejich obvyklých příloh.

Parametry služby
Parametr

Popis

Stvrzení podání

Ne

Dodání proti
potvrzení převzetí

Ne

Odpovědnost

Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta
neodpovídá.

Maximální hmotnost

700 g

Minimální rozměry

14 x 9 cm

Maximální rozměry

35,3 x 25 x 2 cm
(včetně vložených příloh, dárkových a propagačních
předmětů). Zásilka musí být upravena tak, aby jí bylo
možné dodat do běžné domovní schránky.

Rozměr adresního štítku

Minimální: 7 x 3,5 cm
(velikost písma musí být minimálně 2,5 mm)

• podání je možné jen na základě předem uzavřené
písemné smlouvy
• obsahem zásilky mohou být jen výtisky novin a nebo
časopisů včetně jejich obvyklých příloh, které jsou
jejich nedílnou součástí a drobné předměty nepatrné
ceny
• obsah reklamy – tj. nabídka služeb, zboží, případně
výčet jiných informací stejného nebo podobného
charakteru včetně vkládaných nebo všívaných
suplementů nesmí překročit 50 % z celkového obsahu
podávaného periodika
• do zásilky mohou být vloženy informace sloužící
k úhradě předplatného předmětného titulu
• obsahem zásilky nemohou být sdělení určená
konkrétním osobám
• k Tiskové zásilce nelze zvolit doplňkové služby
• zásilky musí být určeny stálému okruhu předplatitelů
• minimální roční objem podání je 30 000 ks zásilek
• zásilky musí být seřazeny podle PSČ a vysvazkovány
podle dispozic České pošty
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Alternativní služby
Zásilky, které nesplňují podmínky pro podání Tiskové zásilky, můžete podat jako Obchodní psaní.

Ostatní služby, které Česká pošta nabízí vydavatelům
•
•
•
•
•

zpracování kmene předplatitelů
výběr předplatného – inkasní služby
kompletace zásilek s přílohami
balení, foliování časopisů, tisk adres, třídění a svazkování
adresné dodání
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Kontakt

V případě potřeby bližších informací kontaktujte
svého obchodního zástupce nebo volejte
na zákaznickou linku 840 111 244.
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