Expresné zásielky svet
Zásielky určené na rýchle zasielanie dokumentov, tovaru a iných predmetov
s garantovanou lehotou prepravy do cudziny.
Môžete ho využiť:
 ak potrebujete podať svoje zásielku do cudziny expresne rýchlo
 ak si želáte, aby vašu zásielku doručil kuriér až k dverám adresáta
 ak hľadáte komfortné riešenia pre zasielanie vášho obchodného tovaru zákazníkom (EPG)
 ak hľadáte moderné medzinárodné služby pošty

Parametre

Druhy EZ

Expres Mail Service (EMS)
Obchodný balík (EPG)
EASY RETURN SOLUTION (ERS) –
odpovedný obchodný balík, poštovné platí
adresát
EASY EXPRES EÚ – predplatený plastový
obal na zasielanie dokumentov v rámci
Európskej únie
EASY EXPRES WORLD – predplatený
plastový obal na zasielanie dokumentov
mimo krajín Európskej únie
Expres zásielku je možné posielať do
krajín, pri ktorých je to uvedené
v Zasielacích podmienkach SP.

Lehota
prepravy

www.posta.sk

infolinka 0850 122 413

Najvyššia
hmotnosť

Lehoty prepravy závisia od príslušnej
krajiny určenia (definujú Zasielacie
podmienky SP)
Expres Mail Service (EMS) a Obchodný
balík (EPG) – podľa krajiny určenia
definovaná v Zasielacích podmienkach SP
EASY EXPRES EÚ a EASY EXPRES
WORLD – 1kg

Najmenšie
rozmery

Expres Mail Service (EMS) – 17 x 10 cm
Obchodný balík (EPG) – 25 x 16 cm

Najväčšie
rozmery

Expres Mail Service (EMS) a Obchodný
balík (EPG) – podľa krajiny určenia
definované v Zasielacích podmienkach SP

Obal

Expres Mail Service (EMS) a Obchodný
balík (EPG) – v uzatvorenom obale, bez
obalu

Podací
doklad

ePodací hárok, sprievodný doklad, podací
hárok (tlačivo hárku aj na www.posta.sk)

Za expres zásielku môžete zaplatiť:





v hotovosti
platobnou kartou na pošte
faktúrou
úverom poštového

Aké sú výhody?
 zásielku dodáva kuriér
 možnosť podať na vopred dohodnutom mieste
u kuriéra
 pohyb zásielok a ich dodanie môžete sledovať
prostredníctvom www.posta.sk
 v cene EASY EXPRES EÚ a EASY EXPRES
WORLD ponúkame plastový obal s bezpečnostnou
uzáverou
 garantovaná lehota prepravy

Dispozičné služby (pre odosielateľa)
Storno zásielky na podaji, Storno zásielky na dodaji

Dispozičné služby (pre adresáta):
Predĺženie odbernej lehoty, Druhé opakované
doručenie, Doručenie na inú adresu, Odopretie prijatia
zásielky, Splnomocnenie

Podávanie:
 cez aplikáciu ePodací hárok alebo s vyplneným
sprievodným dokladom
 vyznačte aj telefónne číslo adresáta
 k expres zásielke adresovanej do krajiny mimo EÚ
vyplňte colné vyhlásenie
 s potvrdením o podaní
 expres zásielku môžete podávať na oblastných
uzloch, prostredníctvom kuriéra alebo na vybraných
poštách (na oblastnom uzle a u kuriéra je možné
podať expres zásielky len prostredníctvom
ePodacieho hárku)

Dodávanie expres zásielok z cudziny:
 expres zásielku odovzdáme adresátovi alebo
oprávnenému prijímateľovi po potvrdení jej prevzatia

expres zásielku doručíme na adresu uvedenú na
zásielke
 ak kuriér nezastihne adresáta alebo oprávneného
prijímateľa na adrese, zanechá mu oznámenie
o uložení zásielky a zásielku uloží na oblastnom uzle
alebo pošte
 expres zásielku dodáme lehote D+1 (nasledujúci deň
odo dňa príchodu na medzinárodné výmenné
stredisko alebo prepustenia expres zásielky colným
úradom do voľného obehu)

