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  Zberné jazdy („ZJ“) 
Vnútroštátna služba, ktorou pre objednávateľa zabezpečujeme:
 odvoz zásielok a ich podaj na pošte
 dovoz jemu adresovaných zásielok z dodávacej pošty na vopred dohodnuté miesto

Službu poskytujeme vždy v rámci doručovacieho obvodu pošty, z ktorej je ZJ zabezpečovaná

Parametre služby:

Druhy ZJ

zmluvná – poskytovaná na základe písomne 
uzatvorenej zmluvy
 pravidelne
 nepravidelne

podľa požiadaviek odosielateľa.

Obmedzenia 
pre odvoz 
a dovoz 
zásielok

z hľadiska:
 výšky poistenia (poistené zásielky) a
 výšky vkladanej sumy (poštové poukazy)
 výšky dobierkovej sumy (zásielka 

s doplnkovou službou Dobierka)

Používané 
tlačivo

Protokol k zbernej jazde (vždy predloží 
zamestnanec pošty)

Za Zmluvnú ZJ môžete zaplatiť:
 úverom poštovného
 prevodom
 faktúrou

Aké sú jej výhody?
 nemusíte čakať v radoch na poštách
 komfort dodávania a podávania zásielok v sídle firmy
 o odvoz a dovoz môžete požiadať aj samostatne
 zásielky odovzdáte a prevezmete vždy na vopred 

dohodnutom mieste a v dohodnutom čase
 zásielky za vás podáme ešte v deň ich prevzatia
 zmluvnú ZJ je možné využiť aj na dovoz zásielok 

z P.O.BOXu
 zmluvná cena

Môžete ju použiť:
 na odvoz a dovoz listov, doporučených listov, 

poistených listov, Direct Mailov, úradných zásielok, 
balíkov, poistených balíkov, poštových poukazov, 
periodických zásielok, letákov a expres zásielok 
(okrem Expres Kuriér 60)

 aj na odvoz a dovoz zásielok pre svoje pobočky 
alebo organizácie, pre ktoré zabezpečujete 
mailingovú službu

Doplnkové služby:
Spracovanie dokladov
Pre objednávateľa SP zabezpečí vyplnenie podacích 
dokladov (napr. podacích hárkov) okrem vyplnenia 
poštových poukazov.

SMS oznamovanie došlých zásielok
SP informuje objednávateľa SMS správou o zásielkach, 
ktoré mu budú ZJ doručené.

E-mailové oznamovanie došlých zásielok
SP informuje objednávateľa e-mailom o zásielkach, ktoré 
mu budú ZJ doručené.

Odvoz zásielok
 objednávateľ pripraví zásielky na dohodnutom mieste 

a v dohodnutom čase
 k podávaným zásielkám priloží príslušné podacie 

doklady
 zamestnanec pošty a objednávateľ potvrdia svojim 

podpisom počty odovzdaných zásielok na tlačive 
pošty (v protokole)

 zamestnanec pošty vykonávajúci ZJ prepraví prevzaté 
zásielky na poštu

 príslušná pošta zásielky prekontroluje a následne 
zabezpečí ich podaj

 potvrdené podacie doklady vráti objednávateľovi pri 
najbližšie realizovanej ZJ

Dovoz zásielok
 zamestnanec vykonávajúci ZJ prevezme zásielky 

adresované pre objednávateľa na príslušnej dodávacej 
pošte a dovezie ich na dohodnuté miesto

 zásielky vždy preberá osoba na to oprávnená, 
ktorá svoje oprávnenie patrične preukáže (napr. 
splnomocnením, výpisom zo živnostenského alebo 
obchodného registra a pod.)

 adresát alebo oprávnená osoba prevzatie zásielok 
potvrdí svojim podpisom v dokladoch pošty


