Tisková zásilka
a Správa
kmene
předplatitelů
Seznamte se
službami v oblasti
distribuce novin
a časopisů
Jste vydavatelem tisku?
Tak toto jsou služby určené
výhradně pro vás. Spolehlivě
a včas doručíme výtisky novin,
časopisů a dalších periodik
stálému okruhu předplatitelů.
Navíc nabízíme širokou paletu
dalších služeb šitých na míru
vašim potřebám.

Výhody služby
•

Spolehlivé doručení periodik vašim
předplatitelům kamkoliv v ČR,
vždy až do jejich schránek

•

Výhodné balíčky služeb pro
vydavatele titulů registrovaných
u Ministerstva kultury ČR (od správy
kmene předplatiletů po balení,
adresování, třídění a svazkování
zásilek až po distribuci)

•

Sofistikované řešení datové správy
předplatitelů (systém POSTABO)

Komplexní servis,
který přivítáte
O vaše zásilky se postaráme
Jsme profesionálové v oboru, nabízíme služby
vysoce specializovaných logistických center,
kde zásilky uskladníme, zkompletujeme,
označíme a doručíme na správnou adresu.
Balení časopisů nechte na nás
Zabalíme pro Vás časopisy tak, aby dorazily
předplatitelům v pořádku a včetně všech
příloh a příbalů.
Pomůžeme vám získat nové předplatitele
Nabídneme sjednání předplatného Vašich titulů
zákazníkům:
 přes časopisecký portál www.postabo.cz
 na zákaznické lince 800 300 302
O vaše předplatitele pečujeme
Zajistíme přijímání objednávek a výběr
předplatného, i správu databáze předplatitelů,
včetně on–line přístupu do předplatitelské
aplikace pro vydavatele. Garantujeme, že vaše
data jsou u nás v bezpečí!
Call centrum
Podpora předplatného je ZDARMA k dispozici
na zákaznické infolince 800 300 302
Po–Pá od 7:00 do 18:00 hodin.
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Základní parametry
Minimální hmotnost

2,5 g

Maximální hmotnost

700 g

Minimální rozměr

14 x 9 cm.

Maximální rozměr

35,3 x 25 x 2 cm (včetně vložených příloh, dárkových a propagačních předmětů).

Podání

Služba je určena výhradně pro smluvní klienty ČP. Zásilky musí být určeny stálému okruhu předplatitelů
a minimální roční objem podání je 20 000 ks zásilek.

Stvrzení podání

Není k dispozici.

Potvrzení převzetí

Není k dispozici.

Co lze posílat

Lze posílat pouze noviny a nebo časopisy, včetně jejich obvyklých příloh a drobné předměty nepatrné
ceny. Obsah reklamy nesmí překročit 50% celkového obsahu výtisku. Součástí zásilky mohou být informace
k úhradě předplatného. Nelze však posílat sdělení, určená konkrétním osobám.

Odpovědnost

ČP neodpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu.

Doplňkové služby

K Tiskové zásilce nelze zvolit doplňkové služby.

Úprava zásilky

Úprava zásilky musí umožňovat dodání do běžné domovní schránky.

Vzhled a úprava zásilky

Tisková zásilka – zásilka musí být vhodně zabalena dle Poštovních a Obchodních podmínek ČP a opatřena adresou.

Dodání

Pokud nebylo sjednáno jinak, zásilky nejsou přepravovány nejrychlejším způsobem používaným pro službu
Tisková zásilka a při zacházení s nimi dává podnik přednost zásilkám přepravovaným prioritně. Podnik vyvine
přiměřené úsilí, aby zásilky byly doručeny ne později než druhý pracovní den po dni podání.

Poznámka:
Službou Tisková zásilka lze přepravovat pouze periodický tisk ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Schéma systému POSTABO
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Poznámky

Zajímá vás víc?
Ozvěte se
Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše
otázky a případně připravit nabídku služeb
na míru vašim potřebám. Volejte 800 10 44 10
nebo si sjednejte schůzku přímo s některým
z našich obchodních zástupců. Jejich seznam
najdete na www.ceskaposta.cz.

Malý tip závěrem
Navštivte www.ceskaposta.cz a seznamte se
s kompletními službami PostKompletu
a PostServisu České pošty.

www.facebook.com/
Ceskaposta

www.ceskaposta.cz

