
Anhelo.cz  | Porovnání balíkových automatů  28. března 2015 

www.anhelo.cz  | Informace zdarma pro majitele eshopů.   

Parametry:  
 

 
 
 
 
 

Provozuje Česká pošta 

 
 
 
 
 
 

Provozuje InTime dopravce 

 
Službu pro 

Slovensko  
(a možná už i ČR)  
zajišťuje InTime 
dopravce 

 
Maximální 
hmotnost balíčku 
 

 
30 kg 

 
30 kg 

 
Maximálna povolená hmotnosť  
zásielky je 30 kg 

 
Maximální 
rozměry 
 

 
60 x 50 x 45 cm 

 
Každý poštomat je vybaven třemi 
různými velikostmi schránek. Do 
největší schránky se vejde 
zásilka o rozměrech 
 38 x 41 x 64 cm 
 

 
Do balíkomatu sa zmestí každá zásielka 
do rozmeru  
41 x 38 x 64 cm. 
 To je rozmer najväčšej schránky.  
Jsou tam cca 3 velikosti  boxů. 

 
Dodací doba 
 

 
Balíky jsou připraveny k 
vyzvednutí následující pracovní 
den od přijetí 
 

 
Doručení do poštomatu trvá jeden 
pracovní den ode dne odeslání. 

 
Kuriérska spoločnosť IN TIME doručuje 
zásielky do balíkomatov už nasledujúci 
deň po ich odoslaní z eshopu. 

 
Vyzvednutí 
 

 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
 

 
Poštomaty InPost Ti umožní odeslat 
I vyzvednout balík za zajímavou 
cenu kdykoliv v denních i nočních 
hodinách 
 

Zariadenia sú dostupné nepretržite, 24 
hodín denne, sedem dní 
v týždni a vrátane sviatkov. Nemajú 
žiadne „otváracie hodiny“, je len na 
príjemcovi, kedy si zásielku vyzdvihne. 
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Úložní doba 
 

 
Zásilka je v Balíkomatu připravena 
k vyzvednutí po dobu tří 
kalendářních dnů následujících po 
dni, v němž došlo k oznámení o 
uložení zásilky v Balíkomatu. V 
případě, že by úložní doba v 
Balíkomatu skončila v den, po 
němž 
následuje sobota, neděle nebo 
státem uznávaný svátek, úložní 
doba se o tyto dny automaticky 
prodlužuje. 

 
Doručení do poštomatu trvá jeden 
pracovní den ode dne odeslání. Od 
momentu doručení čeká zásilka na 
vyzvednutí po dobu dalších 3 
pracovních dnů. 

 

V momente vloženia zásielky do 
schránky balíkomatu dostane 
príjemca sms správu s unikátnym 
otváracím kódom. 
Počas nasledujúcich 72 hodín si 
môže zásielku 
kedykoľvek prevziať. 

 
Pojištění 
 

 
Do 50 000 Kč zahrnuto v ceně. 
 

 

Schránky jsou dobře 
zabezpečeny a nepřetržitě 
hlídány kamerami. Pojistné bude 
navíc již zahrnuto v ceně 
poštovného 
Pojištěno do hodnoty 50.000 Kč 
 

Každý balíkomat je na verejnom 
mieste a má vlastný 
monitorovací systém 
prostredníctvom bezpečnostných 
kamier. Platobné úkony 
sú vykonávané bankovou kartou, 
zákazník nepotrebuje hotovosť. 
 

 
Avizování 
 

 
Automatické formou SMS nebo e-
mailu o průběhu doručování a v 
okamžiku uložení balíku do 
Balíkomatu. 
 

 
O doručení Tě budeme 
informovat SMS zprávou. Pokud 
si zásilku nestihneš vyzvednout 
dříve, než ji opět vyjmeme, není 
ještě nic ztraceno. 
Zásilka na Tebe bude čekat ještě 
další 4 pracovní dny na 
nejbližším depu IN TIME. Teprve 
po uplynutí i této lhůty se zásilka 
vrátí zpět odesilateli. 

 
V momente vloženia zásielky do 
schránky balíkomatu dostane 
príjemca sms správu s unikátnym 
otváracím kódom. 
Počas nasledujúcich 72 hodín si 
môže zásielku 
kedykoľvek prevziať. 
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Dobírka 
 

 

Dobírku lze v Balíkomatu uhradit 

pouze v hotovosti. 

 
Nezjištěno (až  zjistím, doplním 
;-)  ) 

  
Ano, platí se kartou 

 

Počet výdejních 

míst 

 
Plánujeme rozmístění 280 
Balíkomatů 
po celé České republice tak, aby 
byly dostupné 
skutečně pro každého  
 
 

 
Adresát má na výběr ze 100 
poštomatů rozmístěných po celé 
České republice a z 50 
poštomatů na Slovensku. 

Aktuálne je k dispozícii 50 zariadení 
v celej SR. 
Nachádzajú sa na verejných, ľahko 
prístupných miestach s parkovaním. 
 
 

 
Doplňkové služby 
 

 
Bezdokladová dobírka, Služba 
Křehké, Prodloužení úložní doby 
adresátem na ukládací  
poště. 
 
 

 
Nezjištěno (až  zjistím, doplním 
;-)  ) 

 
Nezjištěno (až  zjistím, doplním ;-)  
) 

 

Odkazy na službu 

 
 
Aktuální umístění 
Balíkomatů najdete na webových 
stránkách České pošty:  
https://www.ceskaposta.cz/sluzb

y/baliky/cr/balikomaty 

Info v PDF o balíkomatu ve zkratce 

- výtažek toho nejdůležitějšího 

 
https://postomaty.cz/cz/jak-
zacit/pro-uzivatele 
 
https://postomaty.cz/cz/jak-to-
funguje 
 
 

 
http://www.saec.sk/images/Okruhl
y-Stol/inTime.pdf 
 
https://balikomat24.sk/ 
 
http://www.intime.sk/sk/Balikomat
-24-7/Mapa-pokrytia-balikomatov-v-
CR.html 
 
 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balikomaty
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balikomaty
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282513/Prod-List_Balikomat.pdf/8d018b6e-c907-455d-b39e-c89298abecef
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282513/Prod-List_Balikomat.pdf/8d018b6e-c907-455d-b39e-c89298abecef
https://postomaty.cz/cz/jak-zacit/pro-uzivatele
https://postomaty.cz/cz/jak-zacit/pro-uzivatele
https://postomaty.cz/cz/jak-to-funguje
https://postomaty.cz/cz/jak-to-funguje
http://www.saec.sk/images/Okruhly-Stol/inTime.pdf
http://www.saec.sk/images/Okruhly-Stol/inTime.pdf
https://balikomat24.sk/
http://www.intime.sk/sk/Balikomat-24-7/Mapa-pokrytia-balikomatov-v-CR.html
http://www.intime.sk/sk/Balikomat-24-7/Mapa-pokrytia-balikomatov-v-CR.html
http://www.intime.sk/sk/Balikomat-24-7/Mapa-pokrytia-balikomatov-v-CR.html
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Kam balíčky 

zanést, aby se 

mohly doručit 

 

Na poštu a odtud jsou rozváženy 

do balíkomatů.  

Jste-li podnikatel /ka vyplatí se 

mít s Českou poštou smlouvu a už 

při vyplňování dat do on-line 

aplikace ještě před tiskem štítků, 

máte možnost si zvolit doručení 

do Balíkomatu 

Navíc, máte-li smlouvu – 

dostáváte se i na lepší ceny (dle 

počtu odeslaných balíků) 

 

 
Prostě dáte balíček kurýrovi 
nebo jej zanecháte ve schránce 
poštomatu a my se postaráme o 
jeho doručení dle Vašich 
instrukcí.  
 
Poštomaty InPost Vám umožní 
odeslat balík za zajímavou cenu 
kdykoliv v denních i nočních 
hodinách.  
 
O svůj balík se nemusíte bát.  
 
Schránky jsou dobře 
zabezpečeny a nepřetržitě 
hlídány kamerami.  
 
Pojistné bude navíc již zahrnuto 
v ceně poštovného. 
 
Je nutné mít zasílatelskou 
smlouvu s dopravcem InTime 
 

 
Pravděpodobně bude nutné mít 
zasílatelskou smlouvu s dopravcem 
InTime 
 
V on-line systému pro tisk etiket si 
zvolíte způsob a místo doručení 
 
 (informace nemusí být přesné, 
mohlo se něco mezitím změnit) 
 
Bližší info na www.intime.cz nebo 
Intime.sk 
 
---------------------------------- 
Podrobnejšie informácie a predaj 
služby Balíkomaty „easyPack 
24/7“: 
Ladislav Kohaut (IN TIME s.r.o.) 
Email: ladislav.kohaut@intime.sk 
Tel: 0904 708 699 
 
Marketingové služby, prezentačné 
akcie pre Balíkomaty „easyPack 
24/7“: 
Juraj Siklenka (Slovak Parcel Service 
s.r.o.) 
Email: juraj.siklenka@sps-sro.sk 
Tel: 0911 708 620 
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Upozornění:  

Tyto porovnávací data jsou převzata ze stránek a dokumentů daných služeb. V průběhu času se mohou tyto informace změnit. 

Jo a kdo zmiňoval chybějící „Kouzelnou almaru“ – tak ta se spojila s poštomatem  InPost, provozovaným společností InTime.  

 

 

Co ocení vaši  zákazníci a jak to funguje? 
 

 Vyzvedávání zboží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nemají žádné otevírací hodiny, takže je jen na 
nich, v kolik hodin si balíček vyzvednou. Ideální pro ty zákazníky, kteří pracují denně dlouho do 
večera a poštu ani kurýra by nestihli 
 

 Vyzvedávání na frekventovaných místech, které si zákazník zvolí, jako jsou např. hypermarkety, 
obchodní centra a pošty 
 

 Snadné vyzvednutí zboží jen na základě SMS či e–mailu s otevíracím kódem. Naťukáte telefonní číslo  
a kód dle instrukcí a box se otevře – vytáhnete si balíček a ZAVŘETE dvířka (doporučuje se ;-) ) 
 

 Platba většinou probíhá kartou a okolí balíkového automatu je střeženo kamerami 
 

 Vyzvedávání z balíkomatů je pohodlné, jednoduché, rychlé, bezpečné a diskrétní 
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Tady jsou fotky Balíkových automatů: 
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Připravuji pro vás ještě další jednoduchý PDF sešit s porovnáním Výdejních míst a jejich kvalitou (Zásilkovna, 

Uloženka, atd… . Můžete se dozvědět zajímavé názory a informace o tom, jestli se to vyplatí nebo ne..  

 

 

A nezapomeňte si ZDARMA stáhnout praktický 24-stránkový e-book o tom, 

                      Jak nevyhánět zákazníky ze svého e-shopu 

                           Obsahuje cenné informace včetně několika návrhů, co by se dalo zlepšit,   

                                                         aby lidé u vás utráceli více a jak na to. 

                             Stáhněte si e-book: 

  

 

 

                              http://www.anhelo.cz/ebook-zdarma/ 

 

 

http://www.anhelo.cz/ebook-zdarma/
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Tel: 603 938 770 

Web: http://www.anhelo.cz/  

E-mail: info@anhelo.cz, marketing@anhelo.cz 

http://www.anhelo.cz/
mailto:info@anhelo.cz?subject=Otazka%20z%20e%20sesitu%20Porovnani%20Balikomatu
mailto:marketing@anhelo.cz?subject=Otazka%20z%20e%20sesitu%20Porovnani%20Balikomatu

