se
„Připojujeme
k poštovní Evropě

„

Vyberte si rychlost i cenu doručení,
jako jinde v Evropě!
přecházíme na evropské standardy doručování listovních zásilek
spouštíme dvourychlostní režim, který odráží aktuální potřeby
zákazníků potvrzené průzkumem
zavádíme efektivní způsob doručování s možností volby
rychlosti i ceny

Ekonomická zásilka
šetří výdaje

Prioritní zásilka
zrychluje doručení

Jeden dopis, dva způsoby doručení
Ekonomické doručení

Prioritní doručení

•

finančně nejvýhodnější řešení, cena jako doposud

•

•

doručování zpravidla druhý pracovní den po dni podání

nejrychlejší způsob doručení zpravidla následující
pracovní den po podání

•

ideální ekonomické řešení pro běžný typ dopisů, které není
nutné doručit adresátovi obratem

•

ideální řešení pro neodkladné dopisy, které je
potřeba doručit adresátovi co nejdříve

•

můžete využít u následujících typů služeb:
Obyčejné psaní, Doporučené psaní, Firemní psaní,
Firemní psaní - doporučeně

•

můžete využít u následujících typů služeb:
Obyčejné psaní, Doporučené psaní, Firemní psaní,
Firemní psaní - doporučeně

Jak postupovat při hromadném podání?
Dopisy roztřiďte podle režimu doručení
•

abychom mohli zásilku doručit ekonomicky a vy ušetřit,
stačí zpřesnit podací data

•

abychom mohli zásilku doručit prioritně, stačí
označit obálku zkratkou D+1

•

u doporučených zásilek uveďte zkratku pro ekonomický
režim do podacích dat:

•

označení můžete natisknout přímo na obálku,
použít nálepku nebo napsat ručně

a) při elektronickém podání napište zkratku 1K
do datových souborů (podací soubory, ePA,
aplikace POL)

•

u doporučených zásilek není potřeba do podacích
dat nic dalšího uvádět

•

u obyčejných zásilek zapište jejich celkový počet
a uveďte zvolený způsob doručení (Prioritní)

•

u společného podání obyčejných i doporučených
dopisů uveďte do Evidenčního listu také součet cen
všech doporučených dopisů podle režimu doručení
z podacích stvrzenek nebo datových souborů

b) při tradičním podání napište zkratku EK
na papírový podací arch
•

u obyčejných zásilek zapište jejich celkový počet
a uveďte zvolený způsob doručení (Ekonomické)

•

u společného podání obyčejných i doporučených
dopisů uveďte do Evidenčního listu také součet cen všech
doporučených dopisů podle režimu doručení z podacích
stvrzenek nebo datových souborů

Podací arch
Podavatel:
Odesílatel:
Číslo Zákaznické karty odesílatele:

Podavatel:

Poř.
číslo

Podací znaky – vyplní pošta

převodem

převodem

výplatním strojem

Kreditem

poštovními známkami

Adresát, ulice, číslo domu, PSČ,
místo určení, tel. kontakt, e–mail

den podání
výplatním strojem

Kreditem

poštovními známkami

Adresát, ulice, číslo domu, PSČ,
místo určení, tel. kontakt, e–mail

Dobírka

..............

Odesílatel
Udaná
cena*

Poznámka,
doplňkové služby

Česká pošta, s.p. IČ: 47114983

v hotovosti

Podací znaky – vyplní pošta

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

Podavatel*

Odesílatel:
Číslo Zákaznické karty odesílatele:
Úhrada:

v hotovosti

Poř.
číslo

Počet

..............

.

Druh zásilek
Kč

Kč

Poznámka

ÚHRN
SLOVY
Podpis oprávn
ěné osoby předáva
jící zásilky

Razítko a podpis
* Údaj vyplňuj
e pouze subjekt
pracovníka provozo
, se kterým má
zásilky za různé
vny
Česká pošta uzavřen
odesílatele.
u písemnou dohodu
a který předklá
dá

*

* V případě zásilek, u kterých v souladu se zněním Poštovní
Poštovních
ích nebo
Obchodních podmínek České pošty odesílatel neuvádí udanou
cenu,
udanou cenu
se sloupec Udaná cena nevyplňuje.

* V případě zásilek, u kterých v souladu se zněním Poštovních
vních nebo
o
Obchodních podmínek České pošty odesílatel neuvádí udanou
udano
ou cenu,
se sloupec Udaná cena nevyplňuje.

Potvrzení pošty:

www.ceskaposta.cz/dverychlosti

Potvrzení pošty:

Dobírka

Udaná
cena*

Poznámka,
doplňkové služby

Česká pošta, s.p. IČ: 47114983

EVIDENČNÍ LÍST
EK POŠTOVNÉH
EVIDENČNÍ LÍST
O
EK
POŠTOVNÉH
O č.

Podací arch

Úhrada:

