Obchodné podmienky

Príležitostná pošta
Účinnosť od 01. 08. 2014
Príležitostná pošta je služba, v rámci ktorej Slovenská pošta a. s. (ďalej len „SP“) jednorázovo zriadi
kontaktné miesto pre poskytovanie vybraných služieb SP, za splnenia podmienok uvedených v
týchto obchodných podmienkach.

1.

Úvodné ustanovenia

1.1.

O zriadenie príležitostnej pošty môžu požiadať organizátori slávností, výstav, kongresov,
športových podujatí a iných významných udalostí (ďalej len „objednávateľ“).

1.2.

Objednávateľ môže požiadať o zriadenie:
a) Príležitostnej poštovej priehradky - kontaktného stacionárneho miesta,
b) Pojazdnej pošty - kontaktného miesta umiestneného v motorovom vozidle.

1.3.

V rámci služby príležitostná pošta SP poskytuje najmä vybranie poštových zásielok, predaj
cenín, predaj korešpondenčných lístkov, predaj filatelistických produktov, používanie
príležitostnej poštovej pečiatky, predaj žrebov, pohľadníc, novín a časopisov a poskytovanie
ďalších služieb na základe dohody medzi SP a objednávateľom.

1.4.

Služby poskytované v rámci príležitostnej pošty sa riadia príslušnými ustanoveniami
poštových podmienok a obchodných podmienok, ktoré sú k dispozícii na poštách, na
www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.

2.
2.1.

Podávanie a schválenie žiadosti
Žiadosti na zriadenie príležitostnej pošty sa podávajú najneskôr v lehote 2 mesiace pred
začiatkom akcie (v odôvodnených prípadoch je možné podanie žiadosti aj po stanovenej
lehote) zaslaním:
 na adresu: Zákaznícky servis SP, Komenského 16, 975 88 Banská Bystrica alebo
 e-mailom: zakaznickyservis@slposta.sk.
Na podanie žiadosti je možné využiť aj tlačivo SP Žiadosť o zriadenie príležitostnej pošty
(ďalej len ,,Žiadosť“), ktoré je k dispozícii na www.posta.sk.

2.2.

Žiadosť musí obsahovať:
a) úplný obchodný názov objednávateľa,
b) lehotu, počas ktorej má byť príležitostná pošta poskytovaná,
c) názov a miesto konania akcie,
d) spôsob úhrady v zmysle bodu 3.1. Pri úhrade ceny za poskytnutie služby prevodom z účtu
je potrebné v žiadosti uviesť aj názov a číslo účtu objednávateľa, prípadne nadriadenej
alebo inej organizácie v peňažnom ústave, s názvom a sídlom tohto ústavu, z ktorého
budú uhradené ceny spojené so zriadením príležitostnej pošty. V prípade úhrady ceny
iným subjektom je potrebné k žiadosti pripojiť jeho písomný súhlas.
e) kontaktnú osobu, s ktorou sa bude môcť SP skontaktovať,
f) požadovaný druh príležitostnej pošty a požadované služby poskytované v rámci
príležitostnej pošty,
g) v prípade požiadavky o zriadenie príležitostnej priehradky potvrdenie objednávateľa, že na
svoje náklady zabezpečí vyhovujúcu miestnosť s potrebným zariadením a uhradí výdavky
za elektrickú energiu spotrebovanú príležitostnou priehradkou alebo v prípade požiadavky
o zriadenie pojazdnej pošty zaobstará povolenie na parkovanie od príslušného policajného
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zboru a uhradí prípadné výdavky za parkovanie a za elektrickú energiu spotrebovanú
pojazdnou poštou.
2.3.

SP o schválení žiadosti informuje objednávateľa dohodnutým spôsobom (písomne, resp. emailom). Schválením žiadosti sa SP zaväzuje zabezpečiť poskytnutie služby príležitostná
pošta podľa podmienok dohodnutých v zmysle bodu 2.2.

2.4.

SP je oprávnená odmietnuť poskytnutie služby v prípade, ak z prevádzkových dôvodov nevie
službu pre objednávateľa zabezpečiť.

3. Cena
3.1.

Cenu za zriadenie príležitostnej pošty vyberá SP na základe Tarify. Cenu je možné uhradiť v
hotovosti alebo prevodom z účtu.

3.2.

Služby poskytované príležitostnou poštou je možné uhradiť v hotovosti alebo poštovými
známkami.

3.3.

Pre úhradu cien platia ďalej príslušné finančné podmienky podľa zvoleného spôsobu úhrady,
ktoré sú k dispozícii na poštách, na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise
SP.

4. Reklamácie a zodpovednosť
4.1.

Pre reklamácie platia ustanovenia Reklamačného poriadku SP.

4.2.

SP zodpovedá za dodržiavanie podmienok poskytovania služby príležitostná pošta v
zmysle týchto obchodných podmienok.

5. Záverečné ustanovenia
5.1.

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých objednávateľov služby príležitostná
pošta a SP. Ak v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak, vzťahujú sa na práva
a povinnosti objednávateľov služby ustanovenia Obchodného zákonníka.

5.2.

Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na každej pošte, na www.posta.sk a na požiadanie
na Zákazníckom servise SP.

5.3.

SP je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tieto obchodné
podmienky a to bez súhlasu objednávateľa. Zmenené/nové obchodné podmienky sú
uverejnené na www.posta.sk a stávajú sa záväzné pre všetkých objednávateľov dňom
nadobudnutia ich účinnosti, nie však skôr ako boli uverejnené na www.posta.sk. Zmena, resp.
vydanie nových obchodných podmienok zakladá právo objednávateľa písomne vypovedať
schválenú žiadosť pričom výpovedná lehota je 3 pracovné dni odo dňa doručenia výpovede
SP.

5.4.

Nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok strácajú platnosť Poštové podmienky,
ktoré nadobudli účinnosť 01. 03. 2003, pričom právne vzťahy vzniknuté v zmysle týchto
podmienok zostávajú nedotknuté.

5.5.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť od 01. 07. 2009.

5.6.

Pri zmene a doplnení týchto obchodných podmienok je vydávané ich úplné znenie so
zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť dňom:
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