Doručování v Časových pásmech
návod pro podavatele datovým souborem

Řešení pro e-shopy podavatele datovým souborem
4 SNADNÉ KROKY PRO IMPLEMETNACI DORUČOVÁNÍ V ČASOVÝCH PÁSMECH
1.

Ověření lokality - ověřit na základě adresního PSČ, zda v dané lokalitě Česká pošta doručuje v časových pásmech

2. Nabídka volby - nabídnout zákazníkům v lokalitách s časovými pásmy volbu preferované doby doručení
3. Volba služby - zvolit ke všem zásilkám správnou doplňkovou službu 1A/1B dle tabulky
4. Označení zásilky - označit zásilky písmenem A nebo B tiskem na adresní štítek nebo vylepením dodatkové nálepky

KROK 1 – OVĚŘENÍ LOKALITY
„Jak ověřit podle PSČ zda je služba v dané lokalitě dostupná?“
A.

Pomocí webového rozhraní
• Odešlete dotaz ve formátu PSČ obdržíte odpověď ANO/NE (v případě ANO obsahuje odpověď i časové
rozmezí dopolední a odpolední pochůzky)
• Popis rozhraní naleznete přímo na adrese https://b2c.cpost.cz/

B.

Pomocí číselníku
• Stáhněte si pravidelně aktualizovaný soubor ve formátu csv obsahující všechny PSČ pro dané
lokality s parametrem „PASMO“, který nese informaci o doručení v časových pásmech A/N
na webových stránkách https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy

KROK 2 – NABÍDKA VOLBY
„Jak správně implementovat do nákupního košíku volbu doby doručení?“
Dobu doručení lze v e-shopu volit až po vyplnění adresy doručení, aby bylo možné ověřit, zda v daném PSČ Česká
pošta doručuje v časových pásmech!

A.

Pokud je adresa vyplňována v nákupním košíku na začátku,
je vhodné volit termín doručení následně v kroku
výběru dopravce.

B.

Pokud je adresa vyplňována až po výběru přepravce,
je nutné volbu nabídnout až po vyplnění adresy.
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KROK 3 – VOLBA SLUŽBY
„Jak zvolit ke všem zásilkám správnou doplňkovou službu Doručení dopoledne (1A) nebo Doručení
odpoledne (1B)?“
1.

Vyberte správnou doplňkovou službu
Lokalita s časovými pásmy

Zákazníkova volba doručení

Doplňková služba

Označení zásilky písmenem

dopoledne

Doručit mezi 8 – 14 hod (1A)

A

odpoledne

Doručit mezi 13 – 19 hod (1B)

B

zákazník nemá volbu

bez služby

A

ANO
NE

2.

Doplňte číslo služby do dat na základě zvolené doplňkové služby

KROK 4 – OZNAČENÍ ZÁSILKY
„Jak správně označit zásilky písmenem A nebo B?“

A
B

Písmenem A označuji zásilku vždy, když:
Zásilka má zvolenou doplňkovou službu Doručit mezi 8-14 hod. (1A) nebo Zásilka je adresována
do lokality, kde ČP neposkytuje doručování v časových pásmech
Písmenem B označuji zásilku vždy, když:
Zásilka má zvolenou doplňkovou službu Doručit mezi 13-19 hod. (1B) (platí výhradně pro zásilky
adresované do lokalit, kde ČP poskytuje doručení v časových pásmech)

