Listová zásielka
Je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka (RAZ) a slepecká zásielka.

Môžete ju využiť:
na zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu
fyzického média (napr. papier, CD, DVD a pod.)
na zasielanie drobných predmetov do 2 kg
na zasielanie korešpondencie bez použitia obalu
(napr. pohľadnice, korešpondenčné lístky)
ak potrebujete zaujímavo, lacno a cielene osloviť vašich
potencionálnych zákazníkov (RAZ)
na zasielanie písomných oznámení vyhotovených písmom
pre nevidiacich alebo vypichovaným reliéfom latinky (List
slepecký)
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Aké sú jej výhody?
doručenie do každej obce mesta na Slovensku
zásielky 1. triedy dodávané už na nasledujúci pracovný deň
po dni podania
jednoduchý a spoľahlivý spôsob zasielania písomností
nevidiacich (List slepecký)
výber doplnkových a dispozičných služieb,
ktoré si vyskladáte podľa potreby
podávanie na ktorejkoľvek pošte, cez P.O.Box alebo vložením
do poštovej schránky (List 1. a 2. triedy vyplatený poštovými
známkami)

Za Listové zásielky môžete zaplatiť:

Parametre služby:
List 1. a 2. triedy – najrýchlejší a zároveň najlacnejší
spôsob zasielania písomností
Druhy
listových
zásielok

vkladaním do poštovej schránky (List 1. a 2. triedy vyplatený
poštovými známkami)
pri priehradke pošty/pošty Partner
prostredníctvom poštového strediska, pojazdnej pošty
u poštového doručovateľa v motorizovanom
doručovacom rajóne
na základe dohody medzi SP a odosielateľom (napr. Zbernou
jazdou, prostredníctvom Odloženého podaja a pod.)
list 1.triedy označíte poznámkou „1. trieda“ v ľavej hornej štvrtine
adresnej strany, alebo o ňu požiadate pri priehradke
bez potvrdenia podania

Dodávanie:
bez potvrdenia dodania
doručením do domových listových schránok
alebo na ktorúkoľvel poštu (Poste restante)

RAZ – služba určená pre vás, ktorí zasielate reklamný,
marketingový alebo propagačný materiál toho istého
obsahu, grafiky a hmotnosti minimálne 50-tim rôznym
adresátom.
List 1. triedy: D+1 (dodanie nasledujúci pracovný
deň po dni podania)

Lehota
prepravy

List 2. triedy: D+2 (dodanie druhý pracovný deň
po dni podania)
List slepecký: D+2
RAZ: D+4 (dodanie štvrtý pracovný deň
po dni podania)
lístok: 20 g

Najvyššia
hmotnosť

listová zásielka plochého tvaru: 2 kg/7 kg*
listová zásielka vo zvitku**: 2 kg/7 kg*
listová zásielka nepravidelných tvarov: 2 kg/7 kg*
lístok a listová zásielka plochého tvaru: 14 x 9 cm

Najmenšie
rozmery

v hotovosti
poštovými známkami
prevodom
výplatným strojom
úverom poštovného

Podávanie:

List slepecký – list zhotovený Braillovým písmom,
štočky so slepeckými značkami, zvukový záznam alebo
osobitný papier pre potreby nevidiacich.

listová zásielka vo zvitku**: dĺžka + 2x priemer = min. 17
cm (najväčší rozmer nesmie byť menší ako 10 cm)
listová zásielka nepravidelných tvarov:
vzdialenosť 2 najvzdialenejších okrajových bodov
zásielky = min. 14 cm
lístok : 23,5 x 12 cm
listová zásielka plochého tvaru: dĺžka + šírka + hrúbka
= max. 90 cm, pričom najväčší rozmer
nesmie presiahnuť 60 cm

Najväčšie
rozmery

listová zásielka vo zvitku**:
dĺžka + 2x priemeru =max. 104 cm (najväčší rozmer
nesmie byť väčší ako 90 cm)
listová zásielka nepravidelných tvarov:
vzdialenosť 2 najvzdialenejších okrajových
bodov zásielky= max. 60 cm
RAZ: 25 x 35 x 3 cm (dĺžka, šírka, hrúbka)

Obal

vždy nový – uzatvorený alebo bez obalu (napr.
korešpondenčný lístok, pohľadnica)
List slepecký nad 3 kg odporúčame previazať špagátom
alebo opatriť pútkami

* platí iba pre List slepecký, ** RAZ nemožno podávať vo zvitku

Doplnkové služby:

Odpovedná
služba*

Zásielku označenú poznámkou „Odpovedná
zásielka – poštovné uhrádza prijímateľ“ podáva
odosielateľ bezplatne. Cenu uhrádza adresát.
O službu môže požiadať adresát písomne na ktorejkoľvek pošte, (na tlačive SP Žiadosť o doplnkové
a dispozičné služby). Žiadosť môže namiesto adresáta prerokovať na pošte aj osoba, ktorú adresát
k danému úkonu poveril, za podmienky, že žiadosť
je potvrdená adresátom.
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* služba je poskytovaná pre Listy 1. a 2. triedy

Dispozičné služby
(pre odosielateľa listovej zásielky)
Storno zásielky na podaji“, „Storno zásielky na dodaji“, „Neukladať“,
„Uložiť .... dní“, „Nevrátiť“, „Nedoposielať“, „Späť“.

Dispozičné služby
(pre adresáta listovej zásielky)
Časové doposielanie

