BalíkoBOX
Zariadenie umiestnené vo verejne prístupných lokalitách určené na dodávanie
balíkov a expres zásielok. Zoznam BalíkoBOXov je dostupný na www.posta.sk.
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infolinka 0850 122 413

Parametre
Produkty, pre ktoré je
určený

 Expres zásielka na poštu (s výnimkou viackusových zásielok)
 Balík na poštu

Lehota prepravy

D+1 Expres zásielka, D+2 Balík

Najvyššia hmotnosť

 30 kg - Zmluvný balík, Expres zásielka podaj na vybraných poštách , OU a u kuriéra
 15 kg - Expres zásielka podaj na poštách
 10 kg - Balík

Najmenšie rozmery

aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm

Najväčšie rozmery

60 x 50 x 45 cm

Odberná lehota na
prevzatie zásielok
z BalíkoBOXu

3 kalendárne dni
Ak zásielka nie je v lehote 3 kalendárnych dní prevzatá, je uložená na pošte, ku ktorej
je príslušný BalíkoBOX priradený, a to počas plynutia odbernej lehoty 18 kalendárnych
dní (do tejto lehoty sa nezapočítavajú dni, počas ktorých bola zásielka uložená
v BalíkoBOXe)

Podávanie:

Dodávanie:

 Len prostredníctvom ePodacieho hárku.
 Balík označíte poznámkou „Na poštu“.
 Podmienkou prijatia zásielky je uvedenie mobilného
telefónneho čísla v ePodacom hárku.

 Dodanie zásielky do BalíkoBoxu bude adresátovi
avizované prostredníctvom sms správy, ktorá
obsahuje kód pre vyzdvihnutie zásielky a dátum,
dokedy je zásielka uložená v BalíkoBOXe.
 Adresát si prevezme zásielku z BalíkoBOXu na
základe zadania kódu pre vyzdvihnutie zásielky.
 Neprevzatá zásielka z BalíkoBOXu sa uloží na
pošte. Adresát alebo oprávnený prijímateľ si ju
môže
prevziať
štandardným
spôsobom
(preukázanie totožnosti + podpis). O uložení
zásielky
na
pošte
bude
informovaný
prostredníctvom sms správy.

Vzor adresnej strany zásielky určenej do
BalíkoBOXu:

Služby, ktoré je možné využiť pre zásielky
dodávané do BalíkoBOXu:
Doplnkové služby:
 Dobierka
 Poistenie
 Krehké
 Info o doručení (len pre Expres zásielky)

Výhody:
 Adresát si môže zásielku v BalíkoBOXe vyzdvihnúť
nepretržite počas 24 hodín 7 dní v týždni.
 BalíkoBOXy sú ľahko dostupné – sú umiestnené na
frekventovaných miestach, väčšinou pri nákupných
centrách.
 Dobierkovú sumu zaplatí adresát pri preberaní
zásielky platobnou kartou.

Prostredníctvom BalíkoBOX-u môžete tiež
uhradiť:
 poštové poukazy
 ePoukazy,
 SIPO,
 faktúry s PAY by square kódom.

