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  Consignment 
Poštové zásielky  (listové a balíkové) hromadne podávané v Slovenskej republike 
a adresované do cudziny.

Môžete ju použiť:
 na hromadné zasielanie, prepravu, prípadné colné odbavenie 

a distribúciu (listov a balíkov) od jedného odosielateľa v SR, 
jednému alebo viacerým adresátom v cudzine.

 ak s SP uzatvoríte zmluvu a v priebehu roka podáte  
min. 30 000 ks listových zásielok alebo min. 1 000 ks  
balíkových zásielok

 ak hľadáte jednoduchý spôsob zasielania väčšieho počtu 
zásielok do cudziny.

Listové zásielky

Najvyššia 
hmotnosť

Bez obalu: 20 g 

Plochého tvaru, list vo zvitku,  
list nepravidelných tvarov: 2 kg

Najmenšie 
rozmery

Bez obalu, plochého tvaru: 14 x 9 cm 

List vo zvitku: d + 2 x priemer = minimálne  
17 cm, (najväčší rozmer nesmie byť menší  
ako 10 cm)

Najväčšie 
rozmery

Bez obalu: 23,5 x 12 cm 

Plochého tvaru: súčet dĺžky, šírky a hrúbky je max. 90 cm, 
najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm 

Vo zvitku: d + 2 x priemer = maximálne 104 cm, (najväčší 
rozmer nesmie byť väčší ako 90 cm) 

Nepravidelných tvarov: vzdialenosť  
dvoch najvzdialenejších okrajových bodov  
je max. 60 cm

Obal
Vždy nový uzatvorený alebo bez obalu  
(napr. korešpondenčný lístok), ktorý spĺňa  
podmienky platné v krajine určenia.

Podací 
doklad

Podacie hárky v písomnej/elektronickej forme

Balíkové zásielky
Najvyššia 
hmotnosť

Najvyššiu dovolenú hmotnosť pre jednotlivé krajiny určenia 
definuje Tarifa

Najmenšie 
rozmery

Pravidelných aj nepravidelných tvarov:  
aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm 

Vo zvitku: d + 2 x priemer = minimálne 17 cm (najväčší 
rozmer nesmie byť menší ako 10 cm)

Najväčšie 
rozmery

Definuje Tarifa SP

Obal

Nový (ešte nepoužitý)alebo už raz použitý  
(bez pôvodných nálepiek, adresných údajov a uzávery), 
ktorý spĺňa podmienky platné  
v krajine určenia

Podací 
doklad

Podacie hárky v písomnej/ elektronickej forme

Parametre služby:
(Pre rozmery a hmotnosť platia spravidla nasledujúce parametre, pričom 
v zmluve je možné dohodnúť iné v závislosti od krajiny určenia.)

Aké sú jej výhody?
 spoľahlivá služba
 vyberanie zásielok na zmluvne dohodnutej pošte
 možnosť uskladniť a prebaliť zásielky
 zmluvná cena

Za Consignment môžete zaplatiť:
 úverom poštovného
 prevodom
 faktúrou

Doplnkové služby:
(poskytované do krajín podľa Tarify)

Dobierka
Zásielka Consignment je v krajine určenia vydaná adresátovi 
alebo oprávnenému prijímateľovi len vtedy, ak vopred uhradí 
dobierkovú sumu, ktorú si odosielateľ stanovil pri jeho podaní. 
Dobierkovú sumu vyinkasovanú v krajine určenia vyplatíme 
podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

Poistenie
Umožníme poistiť zásielky Consignment pre prípad ich 
nedodania alebo poškodenia. Výška poistenia nemôže 
presahovať skutočnú cenu obsahu zásielky.

Vrátiť po uplynutí ...dní
Zásielku so službou „Vrátiť po uplynutí ...dní“ uloží krajina určenia 
po neúspešnom pokuse o doručenie podľa požiadavky 
odosielateľa

Poskytnutie ďalších doplnkových služby je možné dohodnúť v zmluve 
v závislosti od krajiny určenia.

Podávanie
 s vyplnenými dokladmi, podľa podmienok dohodnutých 

v zmluve
 zásielky označte: poznámkou „DIRECT ENTRY“ alebo  

„CONSIGNMENT“ (spravidla v pravom hornom rohu)

Cenník
Ceny za zásielky podávané so službou Consignment, doplnkové  
a iné služby  sú dohodnuté v zmluve.

Nemáte vhodný obal a adresný štítok?
Širokú ponuku obalov a baliacich potrieb nájdete na každej 
pošte alebo si ich môžete objednať na www.postshop.sk, kde 
máme pre Vás v ponuke aj vhodné adresné štítky.


