Ceník služby
Balík Expres

Balík Expres
Do 10.00 hodin podáte a ještě týž den je v cíli.

www.ceskaposta.cz

1. Základní ceny
1.1 Základní ceny pro zásilky:
a) podané v Praze a adresované do Prahy
b) podané v ostatních krajských městech (mimo Prahu) a adresované do téhož krajského města
Velikostní kategorie
S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm)

Cena bez DPH

Cena s DPH

150,40 Kč

182,00 Kč

Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm.
Uvedené ceny se vztahují na balíky do 10 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 150 cm, dále mají tvar krychle nebo
kvádru, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu
upravenou podle požadavků České pošty.

2. Doplňkové služby
2.1 Dodejka
Dodejka
2.2 Dobírka

Cena bez DPH

Cena s DPH

14,88 Kč

18,00 Kč

Cena bez DPH

Cena s DPH

Dobírka

14,05 Kč

17,00 Kč

Dále se připočítává:
Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C
Poštovní poukázka A – do částky
– 1 Kč až 5 000 Kč
– 5 001 Kč až 50 000 Kč

36,36 Kč
43,80 Kč

44,00 Kč
53,00 Kč

44,63 Kč
56,20 Kč

54,00 Kč
68,00 Kč

Cena bez DPH

Cena s DPH

29,75 Kč

36,00 Kč

Poštovní poukázka C – do částky
– 1 Kč až 5 000 Kč
– 5 001 Kč až 50 000 Kč

2.3 Bezdokladová dobírka
Bezdokladová dobírka (služba se poskytuje pouze smluvním partnerům,
kteří své podání realizují formou datového souboru)

2.4 Elektronické avizování

Cena bez DPH

Cena s DPH

a) Elektronické oznámení adresátovi (SMS)

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

b) Elektronické oznámení adresátovi (e-mail)

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

c) Elektronické oznámení odesílateli (SMS)

3,31 Kč

4,00 Kč

d) Elektronické oznámení odesílateli (e-mail)

3,31 Kč

4,00 Kč
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3. Ostatní příplatky
3.1 Udaná cena
– do 50 000 Kč Udané ceny
3.2 Neprodlužovat úložní dobu – odesílatel
Neprodlužovat úložní dobu

3.3 Prodloužení úložní doby na 7 pracovních dní – adresát
Prodloužení úložní doby

3.4 Opakované doručení

Cena bez DPH

Cena s DPH

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Cena bez DPH

Cena s DPH

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Cena bez DPH

Cena s DPH

14,88 Kč

18,00 Kč

Cena bez DPH

Cena s DPH

a) běžnou pochůzkou

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

b) zvláštní pochůzkou

90,08 Kč/zásilka

109,00 Kč/zásilka

3.5 Nestandard

Cena bez DPH

Cena s DPH

15,70 Kč

19,00 Kč

Příplatek „Nestandard“ je připočítán vždy v případě, že balík nemá tvar krychle
nebo kvádru, není zabalen v kartonovém či jiném pevném obalu nebo je zabalen
v obalu černé barvy.

4. Vrácení cen
4.1 Vrácení cen při překročení sjednané doby přepravy

Cena bez DPH

Vrácení cen při překročení sjednané doby přepravy

4.2 Při vrácení zásilky Balík Expres
Se službou Dobírka vrací pošta částku:
a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C
b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny
bez ohledu na výši dobírkové částky
Se službou Bezdokladová dobírka vrací pošta částku
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Cena s DPH
cena dle bodu 1.

Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena dle bodu 2.2 a)

Cena dle bodu 2.2 a)

19,83 Kč

24,00 Kč

9,92 Kč

12,00 Kč

Příznivé ceny pro Vás
Cenová politika České pošty vychází
vstříc potřebám všech zákazníků.
Každý se může na www.ceskaposta.cz
přesvědčit, že ceny České pošty jsou
skutečně bezkonkurenční. Více informací
podají i obchodní zástupci České pošty.

Slevový program České pošty
přímo pro Vás

Potřebujete další informace
nebo specifické služby?

Staňte se smluvním zákazníkem
České pošty a za svou věrnost
budete odměněni! Česká pošta
poskytuje svým smluvním
zákazníkům možnost čerpání
dalších výhod.

O dalších službách, jejich cenách
a dalších možnostech se informujte na:

• Množstevní slevy
Poskytují se na základě měsíčního
objemu Vámi podaných balíků.

• internetových stránkách
www.ceskaposta.cz
• na zákaznické lince 840 111 244
• na všech pobočkách České pošty
• u obchodních zástupců České pošty,
které najdete na www.ceskaposta.cz
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