Podmínky úhrady cen poštovních služeb
Kreditem PostBox České pošty, s.p.

Účel a předmět Podmínek
1.

Tyto podmínky úhrady cen poštovních služeb Kreditem PostBox upravují
vzájemná práva a povinnosti České pošty, s.p. (dále jen „ČP“) a Uživatele služby
PostBox (dále jen „Uživatel“) vznikající v souvislosti s úhradou cen poštovních
služeb Kreditem PostBox.

2. Uživatel může hradit ceny poštovních služeb prostřednictví Kreditu PostBox
za podmínky, že uzavře s ČP Dohodu o úhradě cen poštovních služeb
Kreditem PostBox (dále jen „Dohoda“).
3.

Na základě Dohody mohou být hrazeny vnitrostátní základní poštovní služby
Doporučené psaní, Obyčejné psaní a mezinárodní základní poštovní služby
Doporučená zásilka a Obyčejná zásilka a k nim se vztahující doplňkové
služby. Kreditem PostBox mohou být hrazeny pouze ceny za zásilky podané
prostřednictvím služby PostBox. Obyčejné zásilky do mimoevropských zemí
budou přepravovány v režimu prioritně. Zásilka bude přepravována do země
určení nejrychlejším způsobem a při zpracování má přednost před ostatními
obyčejnými zásilkami.

Vymezení pojmů
4. Pověřeným pracovníkem ČP se rozumí poštovní doručovatel nebo přepážkový
pracovník ČP. Určenou poštou se rozumí pošta dodávající listovní zásilky, která
je stanovena Dohodou a je pověřená obsluhovat příslušný podací box (dále jen
„PostBox“).
5.

Služba PostBox je služba ČP určená výhradně pro držitele Zákaznické karty
České pošty. Spočívá ve zvláštním způsobu podání vybraných poštovních zásilek
bez nutnosti osobní návštěvy pošty. K jejich podání dochází prostřednictvím
PostBoxu umístěného na kontaktní adrese Uživatele.

Základní ujednání
6. Uživatel předem složí u ČP v hotovosti peněžní částku určenou k úhradě cen
poštovních služeb, z níž budou postupně odečítány částky odpovídající ceně
za využité služby (Kredit).
7.

Kredit lze složit v hotovosti na přepážce určené pošty nebo přímo pověřenému
pracovníkovi ČP, který PostBox vybírá. Určená pošta je stanovena v Dohodě.

8. Na podávaných zásilkách musí být na určeném místě uvedena poštovní adresa
adresáta a poštovní adresa Uživatele.
Obyčejná psaní musí být způsobem podle vzoru uvedeného v příloze č. 1
označeny logem České pošty, s.p., zkratkou stanovenou podnikem pro službu
Obyčejné psaní, číslem Kreditu PostBox, označením podací pošty a v případě
prioritního režimu dodání poznámkou„D+1“.
Doporučená psaní musí být způsobem podle vzoru uvedeného v příloze
č. 1 označeny číslem Kreditu PostBox, označením podací pošty a v případě
prioritního režimu dodání poznámkou„D+1“. Doporučenou součástí označení
zásilky je logo České pošty, s.p. a zkratka stanovená podnikem pro Doporučené
psaní.
9. Číslo Kreditu PostBox je stanoveno v Dohodě a musí se shodovat s číslem
PostBoxu a zároveň s číslem vázané Zákaznické karty České pošty (Jedná se
o Zákaznickou kartu, jejíž číslo je uvedeno v Dohodě o službě Postbox).
10. Pokud je Uživateli vydána nová Zákaznická karta, bude kontaktován pověřeným
pracovníkem ČP, který zajistí přečíslování PostBoxu. Změnou čísla Zákaznické
karty u služby PostBox se automaticky mění také číslo Kreditu PostBox bez
nutnosti sepsání dodatku k Dohodě. Uživatel je povinen při podání označovat
podávané zásilky novým číslem Kreditu Postbox. Určená pošta provede
vyúčtování částky původního Kreditu Postbox s Uživatelem.

Cena a způsob úhrady
11. Cena za zvolenou poštovní službu je účtována dle Poštovních podmínek
České pošty, s.p. – Ceníku základních poštovních služeb a ostatních služeb
(dále jen „Ceník“) platného ke dni poskytnutí této služby. Ceník je dostupný na
všech poštách v ČR a na Internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/. ČP si
vyhrazuje právo Ceník jednostranně změnit. ČP Uživateli Postboxu poskytne
informace o změně Ceníku v souladu se Zákonem o poštovních službách,
včetně informace o dni účinnosti změn, nejméně 30 dní před dnem účinnosti
změn, a to zpřístupněním této informace na všech poštách v ČR a na výše
uvedené internetové adrese.
12. Nabití Kreditu bude Uživatel provádět prostřednictvím přepážky určené pošty
nebo pověřeného pracovníka ČP. Po zaúčtování úhrady Kreditu bude klientovi
předáno „Potvrzení o nabití Kreditu PostBox“.
Minimální výše jednorázového nabití Kreditu je 100 Kč.
13. Uživatel bude informován o stavu svého Kreditu na podacích stvrzenkách
zásilek podaných prostřednictvím služby PostBox a dále měsíčním výpisem
transakcí Kreditu Postbox. Případný zůstatek Kreditu bude převeden a použit
pro zúčtování do následujícího měsíce. Měsíční výpis transakcí Kreditu PostBox
bude doručen nejpozději 5. pracovní den po konci kalendářního měsíce.

14. Při nedostatečné výši Kreditu pro úhradu podání, kterou zjistí pověřený
pracovník ČP při výběru zásilek z PostBoxu je Uživatel povinen uhradit zásilky
v hotovosti nebo dobít Kredit. Při nedostatečné výši Kreditu zjištěné pověřeným
pracovníkem ČP na určené poště kontaktuje ČP Uživatele s oznámením
povinnosti navýšit zůstatek Kreditu a zaplatit vzniklý schodek v hotovosti při
následující návštěvě pověřeného pracovníka ČP.
15. Po uplynutí 10 pracovních dnů od skončení účinnosti této Dohody ČP Uživateli
vyplatí případný zůstatek Kreditu v hotovosti na určené poště.

Ostatní ujednání
16. Uživatel v Dohodě stanoví Kontaktní osobu a Kontaktní údaje. V případě Fyzické
osoby nepodnikající je Kontaktní osobou Uživatel.
17. O všech změnách Kontaktní osoby a Kontaktních údajů, uvedených v Dohodě
bude Uživatel ČP neprodleně písemně informovat. Tyto změny nejsou důvodem
k sepsání Dodatku.

Příloha č.1 – Vzor označování zásilek do ČR
při úhradě výplatného Kreditem PostBox

Obyčejné psaní – prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

D+1

OLZ

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

nebo

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

D+1

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

Příloha č.1 – Vzor označování zásilek do ČR
při úhradě výplatného Kreditem PostBox

Obyčejné psaní – ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

OLZ

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

nebo

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

Příloha č.1 – Vzor označování zásilek do ČR
při úhradě výplatného Kreditem PostBox

Doporučené psaní – prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

D+1

R

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

nebo

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

D+1

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

Příloha č.1 – Vzor označování zásilek do ČR
při úhradě výplatného Kreditem PostBox

Doporučené psaní – ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

R

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

nebo

OKNOPLAST, a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15

číslo Kreditu PB

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90

Příloha č.2 – Vzor označování zásilek do zahraničí
při úhradě výplatného Kreditem PostBox

Obyčejné psaní

OKNOPLAST a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 Liberec 15

ZO

P.P.
číslo Kreditu PB
CZECH REPUBLIC

Herr
Erich Müller
Goethestr. 13
22767 HAMBURG
B.R.D

nebo

OKNOPLAST a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 Liberec 15

P.P.
číslo Kreditu PB
CZECH REPUBLIC

Herr
Erich Müller
Goethestr. 13
22767 HAMBURG
B.R.D

Příloha č.2 – Vzor označování zásilek do zahraničí
při úhradě výplatného Kreditem PostBox

Doporučené psaní

OKNOPLAST a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 Liberec 15

ZR

P.P.
číslo Kreditu PB
CZECH REPUBLIC

Herr
Erich Müller
Goethestr. 13
22767 HAMBURG
B.R.D

nebo

OKNOPLAST a.s.
Nám. Svobody 45
460 15 Liberec 15

P.P.
číslo Kreditu PB
CZECH REPUBLIC

Herr
Erich Müller
Goethestr. 13
22767 HAMBURG
B.R.D

