Seznamte se
s Firemním
psaním
Posíláte obyčejné a doporučené
poštovní zásilky ve velkém?
Tak to si zasloužíte lepší
podmínky. Služba Firemní
psaní vám přinese výhodnější
cenu za odeslané dopisy.
Domluvíme se na počtu zásilek,
oblastech, kam je budete
posílat, a nabídneme zajímavou
cenu i řadu dalších výhod.

Výhody Firemního
psaní
•

Mnohem výhodnější zónové ceny,
které zohledňují skutečnou oblast
doručování vašich zásilek

•

Možnost odpočtu DPH a úhradu
poštovného fakturou nebo kreditem

•

Rychlé doručení kamkoli v ČR; obvykle
následující pracovní den po podání

•

Doručení zásilek stejně spolehlivě
do velkých měst i do nejzapadlejších
obcí ČR

•

Komplexní servis, protože budete-li
chtít, zajistíme svoz zásilek vozidly
České pošty

Doporučujeme:
Firemní psaní
– doporučeně
Udělejte si pohodlí a vyberte si službu Firemní
psaní – doporučeně. Má stejné parametry jako
Firemní psaní, ale navíc vám pošta potvrdí jeho
podání, za obsah psaní odpovídá a také můžete
využít celou řadu užitečných doplňkových služeb.
Sledování zásilek
Služba Sledování zásilek Track & Trace České
pošty vám umožní online sledovat, jak vaše
Firemní psaní – doporučeně putují k adresátům.
A umíme vám zasílat také hlášení o stavu
podaných zásilek.
Podací data v elektronické podobě
Data k Firemnímu psaní – doporučeně můžete
podávat jednoduše elektronicky na USB disku
nebo prostřednictvím internetové aplikace
Podání Online. Máte-li raději papíry, máme pro
vás širokou nabídku přehledných tiskopisů.
Zdokumentované předání zásilky
Důvěra je dobrá věc, ale důkaz je důkaz.
K Firemním psaním – doporučeně vám proto
nabízíme i službu Dodejka, abyste měli také
písemný a nezvratný důkaz o tom, že adresát
zásilku převzal.
Rychlá Dobírka bez papírování
S Bezdokladovou dobírkou odpadá veškeré
papírování a připsání dobírkové částky na váš
účet je rychlejší.
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Základní parametry
Minimální hmotnost

2,5 g

Maximální hmotnost

1 kg

Minimální rozměry

14 x 9 cm

Maximální rozměry

35,3 x 25 x 2 cm

Vzhled a úprava zásilky

Úprava zásilky musí umožňovat dodání do běžné domovní schránky.

Podání

Firemní psaní lze podávat na základě smlouvy na poště nebo prostřednictvím svozu.

Stvrzené podání

Stvrzené podání je k dispozici pouze u Firemních psaní – doporučeně. Pro potvrzení podání slouží Podací
lístek, v případě většího počtu zásilek Podací arch nebo elektronický datový soubor.

Dodání

Firemní psaní obvykle doručíme následující pracovní den po podání.

Potvrzení převzetí

Potvrzení převzetí je k dispozici pouze u Firemních psaní – doporučeně.

Co lze posílat

Jako Firemní psaní lze posílat zásilky s vloženým obsahemv uzavřeném obalu, nesložené kartonové lístky,
korespondenční lístky nebo pohlednice.

Cena

Cena služby je stanovena individuálně podle stanovených parametrů a kritérií.

Způsob úhrady ceny

Cenu služby lze uhradit bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo Kreditem.

Odpovědnost

U Firemních psaní pošta za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá. U Firemních psaní –
doporučeně můžeme poskytnout náhradu až do výše 500 Kč.

Doplňkové služby

Doplňkové služby poskytujeme pouze ke službě Firemní psaní – doporučeně.

Doplňkové služby
Bezdokladová dobírka

Při využití elektronického podánínení nutné dobírkové údaje vyplňovat do dobírkové poukázky.

Dobírka

Vybereme stanovenou dobírku a vyplatíme ji odesílateli v hotovosti nebo převodem na účet.

Dodání do vlastních rukou

Firemní psaní – doporučeně dodáme jen adresátovi, jeho zmocněnci, zákonnému zástupci, případně jen
oprávněné osobě.

Dodání výhradně jen do
rukou adresáta

Firemní psaní – doporučeně předáme pouze adresátovi.

Dodejka

Písemně potvrdíme odesílateli, že adresát zásilku převzal.

Prodloužení lhůty pro
vyzvednutí poštovní zásilky

Úložní lhůtu lze prodloužit ze standardních 15 dní dokonce až na 1 měsíc.

. . . a mnoho dalších.
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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.
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Malý tip závěrem
Navštivte www.zakaznicka–karta.cz
a seznamte se s výhodami Zákaznické
karty České pošty.
www.facebook.com/
Ceskaposta

