
náš svět jsou vaše zásilky

Soukromý balík
• Přeprava balíků do 50 kg v rámci České republiky, kdy příjemcem je soukromá osoba
• Doručení následující pracovní den s možností volby časových oken ve vybraných lokalitách (seznam lokalit naleznete na www.ppl.cz) 
• Možnost volby doručení do sítě Partnerských míst www.pplpartner.cz
• Nejdelší strana zásilky s max. délkou 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky nesmí přesáhnout 300 cm
•  Propracovaná komunikace s příjemcem, která zahrnuje emailovou a SMS komunikaci i proaktivní kontaktování příjemců řidičem 

s informací o času doručení v rozmezí 2 hodin
• Možnost změny dispozic doručení prostřednictvím www.pplbalik.cz
• Vyzvednutí zásilky na Vámi určeném místě s individuálním přístupem v oblasti času svozu
• Pojištění zásilky do hodnoty 50 000 Kč v ceně přepravného
• Inkaso dobírky od příjemce pomocí platební karty nebo v hotovosti
•   Možnost kombinace s produktem Dokumenty zpět (veškeré dokumenty, které musí být podepsány příjemcem a následně zaslány zpět 

na adresu zasílatele)
• Zákaznický software k objednání přepravy, evidenci zásilek, statistických výstupů a individuálních reportů
• Sledování pohybu zásilek prostřednictvím systému Tracking and Tracing na www.ppl.cz
• Multipartnerský bonusový program iBOD pro příjemce Soukromých balíků

Ceník přepravného
Hmotnost balíku do: Cena v Kč:

1 kg 115,-

3 kg 122,-

5 kg 134,-

7 kg   149,-

10 kg 167,-

12 kg 174,-

15 kg 191,-

20 kg 201,-

25 kg 221,-

30 kg 262,-

35 kg 336,-

40 kg 436,-

50 kg 536,-

Ceník doběrečného
Výše požadované dobírky 

v Kč do:  
Dobírkový poplatek  

v Kč:

1 000,- 32,-

5 000,- 42,-

20 000,- 52,-

50 000,- 80,-

100 000,- 150,-

200 000,- 270,-

Ceník přepravného pro produkt Soukromý balík je platný od 1. 1. 2012 na 
území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních 
předpisů, bez palivového příplatku a příplatku za mýtné.

Ceník pro Doběrečné je platný od 1. 1. 2012 na území celé České republiky. 
Změna ceníku vyhrazena.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních 
předpisů.

Poplatek za platbu kartou 1,4% z hodnoty dobírky.

vzor etikety pro
Soukromý balík

vzor etikety pro
Soukromý balík - dobírka

Při větším objemu podávaných zásilek poskytujeme výhodné množstevní slevy.
U zásilek na dobírku účtujeme k přepravnému dobírkový poplatek dle ceníku doběrečného.



náš svět jsou vaše zásilky

Den rozvozu
  Řidič kontaktuje příjemce prostřednictvím tel. nebo SMS 
s informací o času doručení v rozmezí 2 hodin

  V případě volby doručení na provozovnu PPL Partner je 
ihned po doručení zásilky na provozovnu Partnera příjemci 
odeslána SMS

Den svozu
Po převzetí zásilky do rukou PPL obdrží příjemce email,  
který obsahuje:

Pokud se nám nepodaří zásilku  
doručit

Druhý pokus o doručení: 

SMS

SMS

@

8

Možnost volby doručení na provozovnu PPL Partner 

Pokud se nám nepodaří zásilku doručit ani napodruhé, 
příjemci ihned odesíláme email s touto informací 
a výzvou kontaktovat příslušné depo

Před druhým pokusem o doručení je navíc příjemce 
telefonicky kontaktován řidičem

Možnost změny doručovacích dispozic (adresa, datum 
doručení, osoba příjemce apod.)

@ O nevydařeném pokusu o doručení je příjemce ihned 
informován emailem

 Před druhým pokusem o doručení zásilky odesíláme  
příjemci SMS. Na webu www.pplbalik.cz může následně 
provést změnu dispozic (adresa, datum, příjemce)

Příjemce má možnost volby osobního odběru na depu 
kdykoli v průběhu přepravy

Možnost volby večerního doručení ve vybraných lokalitách

Údaj o výši doběrečného včetně informace o možnosti 
platby kartou, pokud je zásilka na dobírku

Odkaz na sledování pohybu zásilky

@ Informaci o odesílateli a příjemci

Soukromý balík
Průvodce komunikací s příjemcem


