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Seznamte se
s Balíkem 
Nadrozměr
Služba Balík Nadrozměr vám 
pomůže přepravit balíky 
o hmotnosti až 850 kg. 
Zajistíme doručení od dveří
ke dveřím standardně již druhý 
pracovní den po podání. Ideální 
pro zboží, které je tak těžké, 
že by ho na poštu ani z pošty 
nikdo neodnesl. A díky unikátní 
přepravní síti vám kromě 
doplňkových služeb můžeme 
nabídnout i výhodnou cenu.

Výhody
Balíku Nadrozměr 
• Možnost poslat až 850 kilogramů 

kamkoliv v České republice

• Vyzvednutí balíku u odesílatele 

a doručení až ke dveřím adresáta

• Avizování o průběhu doručování 

pomocí SMS nebo e–mailu

• Udaná cena balíku do hodnoty 

50 000 Kč je zahrnuta v poštovném

• Rychlé a spolehlivé doručení standardně 
již druhý pracovní den po podání

• Široká nabídka doplňkových služeb

Komfort na přání
Balík Nadrozměr vznikl proto, abychom vám 
maximálně ulehčili i posílání opravdu velkých 
a těžkých zásilek. Se stejným záměrem 
vám k Balíku Nadrozměr nabízíme i řadu 
doprovodných služeb. Věříme, že díky nim 
vás nezatíží ani ta nejtěžší zásilka.

Zdokumentovaný průběh přepravy zásilky
Sledovat zásilku můžete prostřednictvím 
internetu a také v aplikaci Pošta Online. Pokud 
navíc potřebujete doklad o předání Balíku 
Nadrozměr, je tu pro vás služba Dodejka nebo 
eDodejka pro informaci o doručení pomocí SMS 
či e–mailu. A pak je tu naše Zákaznická karta, 
která vám poskytne přístup k mnoha dalším 
službám. 

Přeprava ve stanovené poloze
Potřebujete, aby bylo vaše zboží přepravováno 
stále ve stejné poloze? Označte balík nálepkami 
Neklopit a máte jistotu, že se s ním po celou 
dobu přepravy bude manipulovat v souladu 
s instrukcemi na nálepkách. 

Služba Paleta
Posíláte svým zákazníkům zboží na paletách, 
které potřebujete vrátit? Zvolte službu „Paleta“ 
a my už se o vše postaráme.

Řešení jakékoli situace
Pokud adresát není doma, navštívíme ho znovu 
v termínu, který mu vyhovuje. A kdyby adresát 
nechtěl Balík Nadrozměr převzít, pošleme vám 
ho zpět. Samozřejmě zdarma.
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Základní parametry 

Doplňkové služby 
Bezdokladová dobírka Souvisí s možností elektronického podání. Veškeré dobírkové údaje tak nemusíte vyplňovat písemně do složenky.

Dobírka Vybereme od příjemce vámi určenou peněžní částku a vyplatíme vám ji v hotovosti nebo převodem na účet.

Dodejka, eDodejka Písemně nebo elektronicky pomocí SMS/e–mailu potvrdíme odesílateli, že adresát balík převzal.

Komplexní doručení Na přání zákazníka dopravíme zásilku do max. hmotnosti 100 kg až na místo určení (byt, kancelář apod.). Zásilku 

na místě vybalíme, zkontrolujeme a odvezeme prázdný obal. Při výměně spotřebiče za nový zajistíme odvoz 

starého.

Neklopit Využijte tuto službu, pokud si nepřejete, aby se balík během přepravy klopil nebo nahýbal. Ten musí být

po celou dobu přepravy v poloze, kterou označují nálepky se šipkami.

Neprodlužovat úložní dobu Na základě požadavku odesílatele nebude možné prodloužit standardní úložní dobu 3 dní.

Odpovědní zásilka Cenu balíku hradí adresát a odesílatel s ní nemá žádnou starost.

Opakované doručení Nezastihneme-li adresáta na uvedené adrese v dohodnutý čas, může si požádat za poplatek o doručení v jiném 

termínu.

Paleta Palety, na kterých posíláte svým klientům zboží, vám za připlatek vrátíme zpět.

Prodloužení úložní doby Úložní dobu lze prodloužit ze standardních 3 dní až na 7 dní.

Vícekusová zásilka Váš zákazník jistě ocení, když mu všechno zboží dorazí současně a vy na tom ještě ušetříte.

Vyšší Udaná cena Pokud si odesílatel svého Balíku Nadrozměr cení na více než standardně pojištěných 50 000 Kč, může zvýšit 

jeho Udanou cenu až na 300 000 Kč (za každých započatých 50 000 Kč příplatek podle ceníku).

Maximální hmotnost Maximální fyzická hmotnost balíku může být 850 kg, objemová až 2 025 kg.

Maximální rozměry Zásilka do 50 kg nesmí přesáhnout délku 250 cm, výšku 180 cm a šířku 180 cm. 

Zásilky nad 50 kg musí být podány na paletě a nesmí překročit délku 120 cm, výšku 160 cm a šířku 100 cm 

(specifikovaný rozměr je uveden bez palety).

Podání Balík Nadrozměr mohou podávat jen smluvní partneři a mají možnost využít svozu.

Stvrzení podání Pro potvrzení podání slouží Podací lístek (při podání se Zákaznickou kartou nemusíte vyplňovat žádné Podací 

lístky). V případě většího počtu zásilek podací arch nebo elektronický datový soubor.

Dodání Balík Nadrozměr standardně doručíme již druhý pracovní den po podání.

Potvrzení převzetí Balík Nadrozměr vydáme adresátovi za podmínky, že potvrdí jeho převzetí.

Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu odpovídáme až do výše Udané ceny, která činí v základní ceně služby 

50 000 Kč. Klient má možnost sjednat za příplatek navýšení až na 300 000 Kč.

Stanovení ceny Cena se stanoví na základě přepravní vzdálenosti a skutečné nebo objemové hmotnosti balíku a je vypočítána

z vyšší z nich. Ceník nad 850 kg je určen pouze pro objemovou hmotnost.

Označení Adresní údaje se uvádějí na adresním štítku. K adresním údajům je nutné připojit kontaktní údaje adresáta 

(mobilní telefon, e–mail), abychom s ním mohli domluvit termín doručení balíku. Pokud je potřeba, je možné 

označit Balík Nadrozměr nálepkou Neklopit.
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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.

Malý tip závěrem
Navštivte www.zakaznicka-karta.cz

a seznamte se s výhodami Zákaznické

karty České pošty.

www.facebook.com/
Ceskaposta


