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Spĺňa Váš balík povolený rozmer? 
  

  
Povolené rozmery pre   balík pravidelných alebo nepravidelných tvarov:   

Najmenšie rozmery:  aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm   

Najväčšie rozmery:   cm pre ktorýkoľvek z 200   rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a  najväčš ieho  

obvodu meraného v     inom smere ako dĺžka   

Neskladné  –   o   službu je potrebné požiadať ak :   
-   najväčší rozmer zásielky presiahne 150 cm   alebo   
-   súčet dĺžky a   obvodu meraného v   inom smere ako dĺžka presahuje 200 cm   alebo   
-   zásielka nemá pravouhlý tvar  * .   

  
Príklad:   

1. Zásielka pravidelných tvarov   

  

  
2.    Zásielka nepravidelných tvarov    

Keďže ani jedna strana zásielky z príkladu 1 nepresahuje 200 cm a súčasne súčet dĺžky (170 cm) 

a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka (100 cm) nepresahuje 300 cm, zásielka vyhovuje. 
     

V tomto prípade je potrebné požiadať o službu Neskladné (najväčší rozmer presahuje 150 cm). 

    
  

  

    
      

  

          
      

    

  

výška (2 )  cm 0   

dĺžka (17  cm 0 )   

   šírka (30 cm)   

dĺžka (1 )  cm 50   

obvod (80 cm)   

Keďže ani jedna strana zásielky z príkladu 2 nepresahuje 200 cm a súčasne súčet dĺžky (150 cm) 

a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka (80 cm) nepresahuje 300 cm, zásielka vyhovuje. 

V tomto prípade je potrebné požiadať o službu Neskladné (zásielka nemá pravouhlý tvar). 
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Povolené rozmery pre   balík vo zvitku:     

Najmenšie rozmery:  Dĺžka plus dvojnásobok priemeru je min. 17 cm, pričom najväčší rozmer nesmie  
byť menší ako 10 cm.   

Najväčšie rozmery:  Dĺžka plus dvojnásobok priemeru je max. 300 cm.   

Príklad:   

  

Ak má zásielka (napr. zrolovaný koberec) rozmery 120cm (dĺžka) + 2 x 20 cm (priemer)   -   súčet  je 160  
cm.      

Keďže súčet dĺžky zásielky a   dvojnásobku priemeru zásielky je väčší ako 17 cm a menší ako 300 cm  
  a zároveň najväčší rozmer zásielky je väčší ako 10 cm  –   zásielka vyhovuje.   

  

         
      

V tomto prípade nie je potrebné požiadať o službu Neskladné (zásielka v tvare valca sa považuje za 

zásielku pravouhlého tvaru). 

  
    

priemer (20 cm)   

dĺžka (120 cm)   


