Príloha !. 3
V!eobecn"ch obchodn"ch podmienok Zásielkov#a s.r.o.

Pravidlá ozna!ovania zásielok "títkami
1.

Klient zodpovedá za pripevnenie !títka s $iarov"m kódom a %al!ími ni&!ie stanoven"mi
informáciami spôsobom, aby neodpadol a aby nebola plocha $iarového kódu ni$ím prekrytá (ani
napr. prieh'adnou lepiacou páskou). Zbytok popísanej plochy musí by( vidite'n", av!ak
prieh'adná lepiaca páska ju prekr"va( smie.

2.

Klient má mo&nos( pre vytvorenie !títka vyu&i( klientsku $as( webového rozhrania
www.zasielkovna.sk, prípadne vyu&i( funkciu API pre prepojenie systému. )títky sú pripravené
vo formáte PDF a Klient ich po vytla$ení umiestni na Zásielku.

3.

Klient má mo&nos( vytvori( vlastn" !títok. Ozna$enie zásielky vlastn"m !títkom Klienta je mo&né
len po predchádzajúcom schválení Zasielate'om. Klient je povinn" pred prv"m pou&itím !títka,
alebo pred jeho zmenou vy&iada( schválenie takéhoto !títka Zasielate'om. Klient odo!le
Zasielate'ovi vzor !títka e-mailom. V prípade pochybností mô&e by( schválenie !títka
podmienené fyzick"m dodaním !títka. Vzory mo&n"ch !títkov sú TU .

4.

Vlastn" !títok musí ma( nasledujúce nále&itosti:
i.

!títok musí obsahova( $iarov" kód v tvare Z1234567890, min. !írka 4 cm, symbolika
Code128 (kombinácia typu A alebo B pre úvodné písmeno a následne typ C pre $íslice;
v prípade celého kódu v typu A $i B min. !írka 5 cm);

ii.

text $iarového kódu musí by( uveden" pod alebo nad $iarov"m kódom, v tvare Z 123
4567 890 so zv"raznením posledného troj$íslia;

iii.

v"razn" nápis Zásielkov#a.sk a/alebo logo Zásielkovne; v prípade, &e sa na zásielke
nachádzajú %al!ie $iarové kódy, musí by( tento nápis alebo logo vizuálne príslu!né k
$iarovému kódu Zasielate'a;

iv.

ur$enie odosielate'a, a to v 'avej hornej $asti !títka. Odosielate' je oprávnen" zvoli(
vlastnú textovú identifikáciu (napr. názov firmy alebo e-shopu), %alej je povinn" uvies(
spiato$né smerovacie kódy (sú uvedené v dátach o pobo$kách alebo API funkcií
senderGetReturnString).

v.

ur$enie príjemcu v rozsahu meno a priezvisko, smerovací kód pobo$ky v inverznom
formáte a názov pobo$ky; Smerovací kód pobo$ky je uveden" v dátach o pobo$kách
(XML feed pobo$iek branch.xml) pod tagom label_routing. Názov pobo$ky je uveden"
pod tagom label_name.

Pravidlá pre aktualizáciu údajov o v#dajn#ch
miestach
1.

Klient je povinn" pravidelne aktualizova( informácie o v"dajn"ch miestach zo zdrojov
Poskytovate'a, a to najmenej jedenkrát denne.

2.

Klient je povinn" integrova( preh'ad v"dajn"ch miest do svojho e-shopu prostredníctvom JS $i
XML API, a to v"hradne pod'a postupov v technickej dokumentácií.

3.

V prípade, &e Klient neaktualizuje údaje o v"dajn"ch miestach pod'a t"chto pravidiel, má
Zasielate' nárok na úhradu nákladov spojen"ch so zmenou Miesta doru$enia Zásielok
adresovan"ch na nesprávne v"dajné miesto.

