Listová zásielka svet
Zásielka, ktorej obsahom môže byť korešpondecia, tovar alebo potreby a oznámenia
pre nevidiacich.
Môžete ju využiť:
na zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu
fyzického média (napr. papier, CD, DVD a pod.) do 2 kg
na zasielanie drobných predmetov a tovaru do 2 kg
na zasielanie korešpondencie bez použitia obalu
(napr. pohľadnice, korešpondenčné lístky)
na zasielanie písomných oznámení vyhotovených písmom
pre nevidiacich alebo vypichovaným reliéfom latinky
(List slepecký) do 7 kg

Parametre služby:
Druhy
listových
zásielok

Lehota
prepravy

List – na zasielanie písomností
– na zasielanie tovaru do krajín EÚ
Balíček – na zasielanie tovaru do krajín mimo EÚ
List slepecký – list zhotovený Braillovým písmom,
štočky so slepeckými značkami, zvukový záznam
alebo osobitný papier pre potreby nevidiacich
v závislosti od krajiny určenia – definujú zasielacie
podmienky SP
lístok: 20 g

Najvyššia
hmotnosť

list (plochý tvar, zvitok, nepravidelný tvar): do 2 kg
balíček: do 2 kg
list slepecký: do 7 kg
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lístok a listová zásielka plochého tvaru: 14 x 9 cm
Najmenšie
rozmery

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

Obal

uzatvorený alebo bez obalu (napr. korešpondenčný
lístok, pohľadnica)

Aké sú jej výhody?
spoľahlivá služba
podávanie na ktorejkoľvek pošte, cez P. O. Box, alebo vložením do
poštovej schránky (len List vyplatený poštovými známkami)
jednoduché podanie a dodanie (bez dokladov)
výhodná cena

Podávanie:
k listovým zásielkam podliehajúcim colnému konaniu pripojíte
vyplnené colné vyhlásenie CN 22 / CN23
balíček označte poznámkou „Petit paquet“ alebo „Small packet“
alebo jej ekvivalentom v jazyku známom v krajine určenia v ľavej
hornej štvrtine adresnej strany
list slepecký označíte poznámkou „Envois pour les aveugles“
v pravej hornej štvrtine adresnej strany
vkladaním do poštovej schránky (len List vyplatený poštovými
známkami)
podaním pri priehradke pošty / pošty Partner
prostredníctvom poštového strediska, pojazdnej pošty
u poštového doručovateľa v motorizovanom doručovacom rajóne
na základe dohody medzi SP a odosielateľom (Zberné jazdy,
P. O. BOX)
bez potvrdenia podania

Dodávanie listových zásielok z cudziny:
odovzdaním adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi
doručením na adresu uvedenú na zásielke alebo dodaním iným
spôsobom na základe dohody medzi SP a odosielateľom
(napr. Zbernou jazdou, prostredníctvom P.O.Boxu), dodaním
na ktorúkoľvek poštu Poste restante
zásielku označenú Prioritaire, Par avion, Priority dodáme v lehote
D+1 (nasledujúci pracovný deň po dni jej vstupu na územie SR);
ostatné zásielky v lehote D+2

Doplnkové služby
Odpovedná
služba

O službu môže požiadať adresát zásielok na ktorejkoľvek pošte (žiadosť o doplnkové a dispozičné služby). Adresát odpovedných zásielok hradí poštovné
za všetky takto došlé zásielky z cudziny. Odpovedné
zásielky adresované do cudziny označené REPLY
PAID alebo REPONSE PAYÉE podáva odosielateľ
bez úhrady ceny.

Dispozičné služby
(pre odosielateľa zásielky)
Storno zásielky na podaji

Za Listovú zásielku môžete zaplatiť:
v hotovosti
platobnou kartou na pošte
poštovými známkami
prevodom
výplatným strojom
úverom poštovného

Dispozičné služby
(pre adresáta zásielky)
Časové doposielanie

