Obyčejný balík

Co je Obyčejný balík?
V Obyčejném balíku je možné zasílat i větší předměty, které nemají vysokou hodnotu.
Podání ani dodání Obyčejného balíku se nestvrzuje, proto zásilku nelze ocenit.
Chcete vědět, kolik za svoji zásilku
zaplatíte?

Proč používat
Obyčejný balík?
Jediná balíková služba, u které odesílatel
nevyplňuje žádný formulář při podání.
Podání
Obyčejný balík můžete podat na všech
poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
Dodání
Obyčejný balík je vhodný pro zasílání takového
obsahu, u kterého odesílatel nepotřebuje
potvrzení o tom, že adresát zásilku převzal
(při dodání příjemce převzetí nepotvrzuje).

Využijte kalkulátor na www.postaonline.cz.

Doplňkové služby a příplatky
Příplatek Nestandard
je připočítán vždy v případě, že balík nemá tvar krychle
nebo kvádru, není zabalen v kartonovém či jiném
pevném obalu nebo je zabalen v obalu černé barvy.
V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou
„Vícekusová zásilka“ je příplatek účtován jen jednou
za zásilku.
Odpovědní zásilka
V případě, že zákazník (adresát Odpovědní zásilky)
na základě smlouvy využije této služby, cenu za službu
neplatí odesílatel, ale adresát.
O dalších doplňkových službách a příplatcích se můžete
informovat v kompletním ceníku služeb České pošty
na www.ceskaposta.cz nebo na každé poště.

Parametry služby
Parametr

Popis

Stvrzení podání

Ne

Dodání proti
potvrzení převzetí

Ne

Odpovědnost

Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu
pošta neodpovídá.

Velikostní kategorie

S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do
50 cm), L (nejdelší strana do 100 cm), XL (nejdelší
strana do 240 cm)

Maximální hmotnost

10 kg

Minimální rozměry

14 x 9 cm (válcovitý tvar 14 x 3 cm)

Maximální rozměry

Délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech
tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm (rozměry
balíku nepravidelných tvarů se posuzují obdobně)

www.ceskaposta.cz

Dodání
Informace o dodání Obyčejného balíku nelze poskytnout.

Způsob úhrady
V hotovosti, poštovními známkami, a navíc pro smluvní
zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní
úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Slevy
Smluvním zákazníkům Česká pošta poskytuje
následující slevy:
Množstevní
• výše slevy závisí na výši podání v Kč (celkovém ročním
nebo měsíčním finančním obratu za vybrané balíkové
služby)
Technologické
• elektronické podání datového souboru k zásilkám
(adresní údaje)
• výplatní stroje – sleva je obsažena přímo ve snížené
ceně za zásilku

Alternativní služby
Zásilku menších rozměrů (délka nesmí přesahovat
35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší
než 2 cm) je možné poslat jako Obyčejné psaní.

www.facebook.com/
Ceskaposta

Kontakt

V případě potřeby bližších informací kontaktujte
svého obchodního zástupce nebo volejte
na zákaznickou linku 840 111 244.
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chyby tisku vyhrazeny

www.ceskaposta.cz

