
HARMONOGRAM DORUČOVÁNÍ 
BALÍK Ů

Vaše PSČ OK

novinky 

o nás 

kde nás najdete 

naše služby a ceníky 

příplatky 

iBOD - bonusový program 

PPL partner 

svoz za hotové 

elektronická fakturace 

reklamace 

ke stažení 

nabídka zaměstnání 

nabídka skladových prostor 

 

Pro měsíc červenec 2014 je palivový 
příplatek 7 %. 

-------------------------------------------

Platba dobírek platební kartou

Společnost PPL CZ ve spolupráci 
s Českou spořitelnou a.s. 
nabízí možnost uhradit balík na 
dobírku také platební kartou . Tato 
služba není pro příjemce 
zpoplatněna.

Soukromý balík
přeprava balíků v rámci ČR, kdy příjemcem je soukromá osoba  s doručením 
následující pracovní den

•

maximální délka  zásilky (nejdelší strana) 200 cm  a zároveň součet obvodu a délky 
zásilky maximálně 300 cm

•

emailová a SMS komunikace  o stavu zásilky s možností zm ěny 
dispozic  doručení. V den doručení informace prostřednictvím SMS s časem 
doručeni v rozmezí 2 hodin

•

ve vybraných lokalitách možnost výběru z denního (8:00 – 18:00 hod.) nebo 
večerního doru čení (17:00 - 21:00 hod.) – výčet PSČ s večerním doručením 
naleznete zde

•

možnost doručení zásilek do sítě PPL Partner•
pojišt ění do hodnoty 50 000 Kč v ceně přepravného  a možnost dalšího připojištění 
(více info zde)

•

možnost kombinace s produktem Dokumenty zp ět (veškeré dokumenty, které musí 
být podepsány příjemcem a následně zaslány zpět na adresu zasílatele = vhodné 
např. pro smlouvy)

•

možnost inkasa dobírky  (platební kartou nebo v hotovosti)•
věrnostní program iBOD  pro příjemce Soukromých balíků•

Jak poslat balík s PPL?

Staňte se naším smluvním zákazníkem a s větším počtem 
zásilek získejte výhodnější podmínky přepravy. Stačí vyplnit formulá ř zde a 
obchodní zástupce Vás bude do 3 dnů kontaktovat.

•

Nechcete se smluvně vázat? Využijte Svozu za hotové zde . Řidič vyzvedne zásilku 
na Vámi vybraném místě a vy zaplatíte přepravu v hotovosti.

•

A nebo nechcete čekat na řidiče? Předejte zásilku osobně na jakémkoli depu PPL, 
nebo u PPL Partnera poblíž Vašeho bydliště.

•

Cena přepravy:

cena přepravy pro produkt Soukromý balík vychází z platného ceníku. Skládá se z 
přepravného, poplatku za mýtné, palivového příplatku a DPH. Výši aktuálního 
palivového příplatku a mýta naleznete zde  

•

 

Hmotnost zásilky do Cena v Kč za balík bez DPH Cena v Kč za balík včetně DPH

1 kg 115,- 139,-

3 kg 122,- 148,-

5 kg 134,- 162,-

7 kg 149,- 180,-

10 kg 167,- 202,-

12 kg 174,- 211,-

15 kg 191,- 231,-

20 kg 201,- 243,-

25 kg 221,- 267,-

30 kg 262,- 317,-

35 kg 336,- 407,-

40 kg 436,- 528,-

50 kg 536,- 649,-

Ceník p řepravného Soukromý balík

Ceník přepravného pro produkt Soukromý balík je platný od 1.1.2012 na území celé České republiky. 

Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez palivového příplatku a příplatku za mýtné.

Výše požadované dobírky v Kč 

do:

Dobírkový poplatek v Kč bez 

DPH

Dobírkový poplatek v Kč včetně 

DPH

1000,- 32,- 39,-

5000,- 42,- 51,-

20 000,- 52,- 63,-

50 000,- 80,- 97,-

100 000,- 150,- 182,-

200 000,- 270,- 327,-

Ceník dob ěrečného

Ceník doběrečného pro produkt Soukromý balík je platný od 1. 1. 2012 na území celé České republiky. 

Změna ceníku vyhrazena. 

Poplatek za platbu kartou  činí 1,4% z celkové hodnoty dobírky. Tento poplatek nenahrazuje platbu 

doběrečného, které bude účtováno dle aktuálního ceníku. 

 

                                                                                        

Ceník PPL Soukromý balík ke stažení  

  

Vzor etikety Soukromý balík Vzor etikety Soukromý ba lík dobírka
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