CENÍK - ULOŽENKA PARTNER ČR
Specializovaná partnerská místa pro výdej zásilek v ČR.

Základní služby
Zásilka do hmotnosti
20 kg

Dobírka do
50 000 Kč

Cena bez DPH

Cena s DPH

45 Kč

54,45 Kč

Cena bez DPH

Cena s DPH

10 Kč

12,10 Kč

Maximální rozměry zásilky
Maximální hmotnost:

až 20 kg

Maximální rozměry:

délka jedné strany až 175 cm

Obvodová délka:

až 300 cm (d+2š+2v)

Základní informace
Všechny pobočky jsou určeny pouze pro výdej zásilek.
Zásilky s termínem doručení D+1 můžete podávat až do 17 hod.
Pojištění zásilek do 50 tis. Kč.
Elektronické avizování před výdejem.
Parametry zásilek a přepravní podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
Uloženka.

www.ulozenka.cz
infolinka: +420 777 208 204
e-mail: info@ulozenka.cz

Základní informace
Zabalené zásilky pro službu Uloženka partner, označené generovaným štítkem, můžete
hromadně podat na kterékoliv z našich poboček v ČR.
Zásilky tentýž den předáme přepravci k doručení v termínu D+1 (na termíny podání zásilek se
předem informujte na Vaší podací pobočce).
Dobírku u zásilek služby Uloženka partner nelze uhradit platební kartou.
Na pobočkách služby Uloženka partner nelze vyzvednout vrácenou zásilku.
Obvodová délka zásilky: až 300 cm (d+2š+2v).
Maximální rozměry zásilky: délka jedné strany až 175 cm.
Elektronické avizování před výdejem.
Uložení zásilek na pobočce po dobu 7 dnů.
Maximální hmotnost: 20 kg (zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umožňovala
bezpečnou a snadnou manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě
osoby).
Balení zásilky musí být dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti
možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými poštovními zásilkami (třením, tlakem a
nárazem) a dále dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku
klimatických vlivů.
Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu odpovídá Uloženka maximálně do výše udané
ceny, která činí v základní ceně služby max. 50 000 Kč.
Parametry zásilek a přepravní podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
dopravce Uloženka.
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