Seznamte se
s Balíkem
Do balíkovny
Balík Do balíkovny nabízí
cenově nejdostupnější řešení
distribuce zboží od České
pošty vhodné především
pro e-shopy. Pro vyzvednutí
zásilky na jednom ze specializovaných výdejních míst
„Balíkovna“ stačí pouze sdělit
jméno a kód pro vyzvednutí
zásilky, který zákazník obdrží
v zaslaném avízu. U vydání
zásilek je kladen důraz na
rychlost a pohodlí zákazníků.

Výhody Balíku
Do balíkovny
•

Cenově výhodný produkt

•

Nejrychlejší výdej zásilky
na přepážkách

•

Vždy možnost úhrady dobírky
platební kartou

•

K vyzvednutí není potřeba
doklad totožnosti

•

Sledování balíku on-line i pomocí
Mobilní aplikace

Balík Do balíkovny
znamená rychlý
výdej
Rychlá obsluha
Pro vyzvednutí Balíku Do balíkovny můžete
využít rychlé obsluhy na specializovaných
přepážkách pošt. Stačí zvolit službu na
vyvolávacím systému a následně budete
v co nejkratší době vyzváni k přepážce.
Jednoduché vyzvednutí
Stačí pouze sdělit jméno a kód pro vyzvednutí
zásilky. Pro tyto zásilky není třeba předkládat
doklad totožnosti, proto si je může vyzvednout
i 3. osoba.
Garantovaná platba kartou
Na všech specializovaných přepážkách „Balíkovna“
můžete uhradit dobírku platební kartou.
Uložení zásilky až na 15 dní
Adresát si může jednoduše prodloužit úložní
dobu na poště ze standardních 7 na 15 dní, a to
prostřednictvím prolinku, který bude k dispozici
v avízu o blížícím se konci úložní doby.
Sledování zásilky
Využijte službu sledování zásilek Track&Trace
na internetových stránkách České pošty nebo
v Mobilní aplikaci ČP. Balík máte od podání
až po dodání neustále pod kontrolou.
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Základní parametry
Maximální hmotnost

20 kg

Minimální rozměry

14 x 9 x 0,8 cm

Maximální rozměry

70 x 50 x 50 cm

Datové podání

Data můžete podat přes Podání Online, datovým souborem nebo prostřednictvím API rozhraní.

Podání

Zásilky můžete podat na základě smlouvy na jakékoliv poště nebo svozem.

Dodání

Obvykle následující pracovní den.

Sledování zásilky

Prostřednictvím Track&Trace uvidíte, že zaslaná zásilka byla převzata adresátem.

Odpovědnost za zásilku

Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu odpovídáme až do výše Udané ceny, která činí 30 000 Kč.

Doplňkové služby
Bezdokladová dobírka

Od příjemce vybereme vámi určenou peněžní částku, kterou následně převedeme na Váš účet.

Prodloužení úložní doby

Úložní dobu můžete prodloužit ze standardních 7 dní až na 15 dní.

Množstevní slevy
Poskytují se na základě měsíčního objemu podaných balíků.

631 1
> Přednostní výdej
balíků
> Přednostní podání
balíků

> Přednostní podání
a výdej balíků
> Garantovaná platba
kartou
> Komfortní odbavení
vyvolávacím
systémem
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chyby tisku vyhrazeny

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.postovnibaliky.cz
a seznamte se s dalšími výhodami
balíkového portfolia České pošty.

www.facebook.com/
Ceskaposta

