Seznamte se
s Obyčejným
psaním
Hledáte výhodný a jednoduchý
způsob, jak napsat svým
přátelům, oslovit své zákazníky
nebo obchodní partnery? Pro
běžnou i firemní korespondenci
je Obyčejné psaní přímo ideální.
Nově si můžete zvolit prioritní
nebo ekonomické doručení.

Obyčejně pro nás
znamená komfortně.
A pro vás?
Nikdy nezapomínáme na vaši spokojenost.
Smluvním partnerům České pošty proto
ke službě Obyčejné psaní nabízíme celou
řadu užitečných služeb. Staňte se smluvním
zákazníkem a udělejte si maximální pohodlí.
Jeden dopis, dva způsoby doručení

Výhody
Obyčejného psaní
•

Dvourychlostní režim doručování –
prioritně nebo ekonomicky

•

Jednotná cena ve zvoleném režimu
doručení po celé zemi bez ohledu na
vzdálenost adresáta.
Dostupnost služby na všech pobočkách
pošty a prostřednictvím poštovní
schránky. Smluvní zákazníci mohou
využít také svozu zásilek.

•

Vyberte si rychlost i cenu doručení jako jinde
v Evropě. Ekonomický režim šetří výdaje, prioritní
zrychluje doručení.

V hotovosti nebo převodem?
Smluvní zákazníci mohou uhradit poštovné i jinak
než v hotovosti nebo známkou. Třeba otiskem
výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen
poštovních služeb nebo bankovním převodem.

Pro vaše psaní si přijedeme
Vyhněte se nutnosti nosit zásilky na poštu nebo do
schránky a uzavřete smlouvu o svozu. Díky ní vaše
Obyčejné psaní vyzvedneme přímo u vás.

Odpovědní zásilky se hodí
Když chcete mít jistotu, že vám adresáti odepíší,
využijte službu Odpovědní zásilka. Poštovné díky
ní nehradí odesílatel, ale adresát.

Pište více, plaťte méně
Pořiďte si Zákaznickou
kartu České pošty a získejte
okamžité slevy a výhody.

Uzavřete smlouvu o tom, že pošlete určitý objem
zásilek, a Česká pošta vám nabídne množstevní
slevu. A slevu získáte i za využití výplatních strojů
k úhradě poštovného.
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Základní parametry
Minimální hmotnost

2,5 g

Maximální hmotnost

1 kg

Minimální rozměry

14 x 9 cm

Maximální rozměry

35,3 x 25 x 2 cm

Vzhled a úprava zásilky

Úprava zásilky musí umožňovat dodání do běžné domovní schránky. Prioritní zásilky musí být viditelně
označeny zkratkou D+1. Ta může být natištěna přímo na obálce nebo vylepena nálepkou D+1. Ekonomický
režim se na zásilku neuvádí.

Podání

Obyčejné psaní lze podávat na všech poštách, u pověřených pracovníků pošt nebo vhozením přímo do
poštovní schránky či PostBoxu. Při podání je potřeba zásilky roztřídit podle vybraného režimu doručování.
Neplatí při vhození do poštovní schránky.

Stvrzení podání

Ne

Dodání

Obyčejné psaní prioritní zpravidla doručíme následující pracovní den po dni podání. Obyčejné psaní
ekonomické zpravidla doručíme do druhého pracovního dne po dni podání.

Potvrzení převzetí

Ne

Co lze posílat

Jako Obyčejné psaní lze posílat zásilky s vloženým obsahem v uzavřeném obalu, nesložené kartonové lístky,
korespondenční lístky nebo pohlednice.

Způsoby úhrady ceny

Cenu služby lze uhradit v hotovosti při podání, poštovními známkami - písmenová známka A (Obyčejné psaní
prioritní), B (Obyčejné psaní ekonomické), smluvní zákazníci také otiskem výplatního stroje, bezhotovostní
úhradou cen poštovních služeb, převodem z účtu, Kreditem nebo Kreditem PostBox.

Odpovědnost za zásilku

Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta neodpovídá.

Doplňkové služby

K Obyčejnému psaní neposkytujeme žádné doplňkové služby.
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chyby tisku vyhrazeny

PostBox České pošty
Odesílejte dopisy z pohodlí kanceláře
Získejte poštovní schránku do vaší firmy
Posílejte Obyčejná i Doporučená psaní
Staňte se nezávislí na otevírací době pošty
Objednávejte službu PostBox zdarma
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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.
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Malý tip závěrem
Navštivte www.zakaznicka–karta.cz a seznamte
se s výhodami Zákaznické karty České pošty.
Využijte například okamžitou slevu na dopisy,
balíky a SIPO.

www.facebook.com/
Ceskaposta

