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ZPŮSOBY DORUČENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravní služba DPD 
Je to nejekonomičtější varianta pro vnitrostátní přepravu vašich zásilek do 50 kg. Služba zahrnuje 
standardní dobu doručení do druhého dne, pojištění do výše 50 000 Kč, a až tři pokusy o doručení, není-li 
adresát zastižen. Navíc jsou pro vás připraveny tyto služby: 

 oznámení o doručení jeden pracovní den před doručením prostřednictvím SMS nebo e-mailu 
 oznámení o čase doručení (rozmezí 3 hodin) v den doručení prostřednictvím interaktivní SMS nebo e-

mailu 
 možnost změnit den doručení prostřednictvím odpovědi na SMS nebo e-mail ještě před samotným 

doručením 
 telefonická avizace kurýrem v den doručení, pokud je schopen upřesnit čas doručení 
 večerní doručení v Praze, Brně a Ostravě 
 e-mailová avizace při neúspěšném pokusu o doručení 
 telefonické kontaktování příjemce po 2. neúspěšném pokusu o doručení 

Cena: 130 Kč* (při nákupu nad 3000Kč – ZDARMA) 
* cena se snižuje dle celkové ceny nákupu 

 

Přepravní služba DPD + dobírka 
Tato varianta vám nabídne stejné služby jako předchozí možnost, ale obohacené o službu dobírka. Tato 
služba vám umožní zaplatit celý nákup přímo při převzetí zásilky. Přepravci můžete platit buď hotově, 
nebo kartou. Za možnost platby kartou však budete muset připlatit 1,5% z celkové vybrané částky. 

 
Cena: 170 Kč* (při nákupu nad 3000Kč – ZDARMA) 

* cena se snižuje dle celkové ceny nákupu 

 

 

 

 

 

 

Pro vaše pohodlí jsme pro vás připravili několik možností 

přepravy. Můžete si vybrat, která z nich vám bude nejvíce 

vyhovovat. Zde si můžete přečíst více podrobností… 
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Česká pošta Balík do ruky 
Balík Do ruky přijde za zákazníkem, kam bude chtít. Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom 
dozvíte díky SMS nebo emailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. V zásadě se jedná o plnohodnotnou 
náhradu stávajícího Obchodního balíku – Balík Do ruky od něj převzal všechny osvědčené funkcionality a 
přidal ještě pár navíc. A tak zatímco Obchodní balík mohl zákazník podat pouze na některé z vybraných 
1100 poboček, v případě Balíku Do ruky je toto možné na všech poštách. 

Výhody Balíku Do ruky: 
 Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den, 
 Adresát si může upravit čas nebo způsob doručení, prostřednictvím internetu, 
 Adresát dostává informace o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo emailu již v den 

podání, 
 Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice, 
 Adresát může zvolit možnost uložení na blízké poště k osobnímu převzetí.  

Cena: 110 Kč* (při nákupu nad 3000Kč – ZDARMA) 
* cena se snižuje dle celkové ceny nákupu 

 

Česká pošta Balík do ruky + dobírka 
Tato varianta vám nabídne stejné služby jako předchozí možnost, ale obohacené o službu dobírka. Tato 
služba vám umožní zaplatit celý nákup přímo při převzetí zásilky.  

 

Cena: 130 Kč* (při nákupu nad 3000Kč – ZDARMA) 
* cena se snižuje dle celkové ceny nákupu 

 

Česká pošta Balík na poštu 
Balík Na poštu přináší zákazníkovi možnost, zvolit si jednu z 2 600 poboček, na které pak bude jeho 
zásilka připravena k vyzvednutí již následující pracovní den po podání. Zákazník si tak může vybrat 
poštu třeba v blízkosti svého pracoviště či v nákupním centru, kde je zvyklý nakupovat. Novinkou 
produktu je také systém avizování, a to výhradně formou SMS či e-mailu. Podmínkou pro podání zásilky 
je proto vyplnění kontaktních údajů adresáta (e-mailová adresa či číslo mobilního telefonu). Elektronické 
informování tak u Balíku Na poštu plně nahrazuje papírové výzvy a oznámení. Již v den podání je adresát 
informován o příchodu zásilky, respektive o uložení zásilky na vybrané poště. A to i s časem od kdy je 
balík druhý den připraven k vyzvednutí. K tomu pak stačí jediné – dostavit se na poštu s dokladem 
totožnosti a identifikovat zásilku pomocí podacího čísla, e-mailové adresy či telefonního čísla, na které 
bylo avízo zasláno. Převzetí zásilky zákazník samozřejmě potvrdí svým podpisem.  

Výhody Balíku Na poštu: 
 Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště, kdy se to hodí 

Vám, 
 Garance vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den, 
 Adresát dostává informace o zásilce prostřednictvím SMS nebo emailu již v den podání, 
 Vnitrostátní přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice, 

Cena: 100 Kč* (při nákupu nad 3000Kč – ZDARMA) 
* cena se snižuje dle celkové ceny nákupu 
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Česká pošta Balík na poštu + dobírka 
Tato varianta vám nabídne stejné služby jako předchozí možnost, ale obohacené o službu dobírka. Tato 
služba vám umožní zaplatit celý nákup přímo při převzetí zásilky.  

 

Cena: 125 Kč* (při nákupu nad 3000Kč – ZDARMA) 
* cena se snižuje dle celkové ceny nákupu 

 

Jiný způsob přepravy 
Pokud máte jiné řešení způsobu přepravy, zvolte tuto možnost. V nejbližším možném termínu vás 
kontaktujeme a domluvíme se s vámi na dalším postupu. 

 

Cena: ? Kč 

 

Osobní převzetí 
Máme pro vás i možnost osobního převzetí. Kontaktujeme vás a domluvíme se s vámi na osobním 
převzetí na naší adrese Nad Obcí 266, Nová Ves 250 63).  
 

 

Cena: 0 Kč 
 

 
 

Věříme,  
že budete s možnostmi přepravy spokojeni. 

 
www.healthlife.cz 

 


