Odvoz balíků
Seznamte se
se službou Odvoz
balíků
Díky naší službě Odvoz
balíků už nemusíte podávat
balíky pouze na poště. Rádi
si pro váš balík přijedeme
k vám domů nebo do firmy
a zajistíme jeho doručení
adresátovi kamkoli v ČR.
A to vše rychle, spolehlivě
a výhodně.

Když nechcete
s balíkem na poštu,
dojede si pošta pro
balík k vám
Objednejte si odvoz kdykoliv, 24 hodin
denně v aplikaci Odvoz balíku

Výhody služby
Odvoz balíků

Na www.postaonline.cz/odvozy
zadáte vaše a adresátovy kontaktní
údaje, potřebné parametry zásilky
a zvolíte den vyzvednutí.

•

Odeslání až 10 ks balíků v rámci jedné
objednávky z kterékoli adresy v ČR

V den odvozu vám zavoláme
a upřesníme čas vyzvednutí.

•

Možnost volby způsobu dodání
Balíkem Do ruky nebo Balíkem
Na poštu

Balík vyzvedneme na vámi uvedené
adrese a spolehlivě doručíme.

•

Telefonické upřesnění času odvozu

Odvoz balíků lze objednat z celé ČR

•

Informování odesílatele o průběhu
odvozu SMS a e–mailem

•

Rychlé a spolehlivé doručení
kamkoli v ČR, standardně již druhý
den po podání

Přijedeme na jakoukoliv adresu, kterou si
sami určíte, ať už domů nebo třeba na vaše
pracoviště.

•

Výrazná úspora času

Objednávejte na:
www.postaonline.cz/odvozy

Cena služby je nižší než byste čekali
Cena
odvozu

1 ks balíku

30 Kč*

2 – 10 ks balíků

60 Kč*

* Cena za odvoz všech najednou předaných balíků. Ceny jsou uvedené
včetně DPH a nezahrnují základní ceny Balíku Do ruky a Balíku Na poštu
a ceny zvolených doplňkových služeb.
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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 840 111 244
nebo si sjednejte schůzku přímo s některým
z našich obchodních zástupců. Jejich seznam
najdete na www.ceskaposta.cz.

www.ceskaposta.cz

Malý tip závěrem
Navštivte www.zakaznicka–karta.cz
a seznamte se se slevami a dalšími výhodami
Zákaznické karty České pošty.

www.facebook.com/
Ceskaposta

