Seznamte se
s Balíkem Komplet
Balík Komplet je moderní předplacená balíková služba, která
vám poskytne vše potřebné
pro odeslání zásilky. Získáte
praktický obal s fixační výplní
k uchycení předmětů uvnitř krabice, vyzvednutí zásilky u vás
doma nebo v kanceláři, její doručení kamkoli v ČR do druhého
dne i udanou cenu až do výše
50 000 Kč.

Výhody služby
•

Bezpečné doručení zásilek - většinu
balíků bez dobírky může adresát převzít
od doručovatele bezkontaktně, díky kódu
z SMS nebo e-mailu. Zásilku na kód může
snadno převzít i pověřená třetí osoba.

•

Doručení obvykle následující pracovní
den po odeslání

•

Praktický obal s chytrým řešením
pro fixaci obsahu, garance nosnosti
do hmotnosti 7 kg pro velikost S,
10 kg pro velikost M

•

Podání v online aplikaci bez vypisování
podacích lístku

•

Odvoz z domova nebo přednostní podání
zásilky na vybraných poštách

•

Udaná cena do 50 000 Kč

•

Při uložení balíku na poště stačí adresátovi
pro jeho vyzvednutí kód z SMS nebo
e-mailu o uložení. Balík za něj může
převzít i blízká osoba, která zná kód.

Balík Komplet je
„chytrý“!
Vše potřebné k zabalení
Praktický obal Balíku Komplet velmi snadno
složíte do tvaru krabice. Obsah zásilky
bezpečně upevníte díky fixační výplní.
Sejmete ochranný proužek lepicí pásky
a zásilku spolehlivě uzavřete. A hotovo,
můžete posílat.
Jednoduché vyplnění podacích dat
Podací data k zásilce vyplníte v online aplikaci,
kterou naleznete na www.balik-komplet.cz
Není potřeba vypisovat ani tisknout podací
lístek.
Pohodlné odeslání zásilky
Vaši zásilku vyzvedneme na libovolné adrese
v České republice nebo přednostně odbavíme
na pobočce. Na vybraných pobočkách při
osobním podání stačí stisknout tlačítko „Balík
Komplet-odeslání“ na vyvolávacím systému
a následně budete v co nejkratší době vyzváni
k přepážce.
Spolehlivé doručení a sledování zásilky
Zásilku doručíme obvykle následující pracovní
den na jakoukoli adresu v ČR. Průběh doručení
můžete sledovat v aplikaci Sledování zásilek.
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Základní parametry
Velikostní kategorie

S (35 x 22,5 x 14 cm); M (45 x 35 x 20 cm)

Doporučená maximální.
hmotnost pro velikost

S do 7 kg; M do 10 kg

Podání

Zásilky lze podat na jakékoliv poště nebo prostřednictvím aplikace Odvozy.

Dodání

Obvykle následující pracovní den po podání.

Sledování zásilky

Prostřednictvím aplikace Track and Trace na webu nebo v Mobilní aplikaci PostaOnline.cz můžete sledovat
celý průběh doručování.

Odpovědnost za zásilku

Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu odpovídáme až do výše udané ceny, která činí 50 000 Kč.

Doplňkové služby
Avízo odesílateli

Elektronické oznámení odesílateli.
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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 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.postovnibaliky.cz
a seznamte se s dalšími výhodami
balíkových služeb od České pošty.
www.facebook.com/
Ceskaposta

