
Přepravné v rámci České republiky*

rozměrová 
kategorie

součet 
stran

sazba

XS max. 35 cm 79 Kč

S max. 50 cm 99 Kč

M max. 65 cm 114 Kč

L max. 80 cm 139 Kč

XL max. obvod 189 Kč

* Uvedené ceny jsou ceny brutto, včetně DPH a všech příplatků.
**  Přepravní časy uvedené v tabulce mají informativní charakter a nejsou garantovány!
***  V případě přepravy na Chorvatské ostrovy se může přepravní čas prodloužit.

Přehledný ceník

Přepravné a zóny v rámci Evropské unie*

slovensko I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna

189 Kč 357 Kč 472 Kč 677 Kč 947 Kč

264 Kč 497 Kč 637 Kč 952 Kč 1 407 Kč

299 Kč 622 Kč 832 Kč 1 107 Kč 2 202 Kč

339 Kč 752 Kč 987 Kč 1 207 Kč 3 007 Kč

404 Kč 852 Kč 1 197 Kč 1 557 Kč 4 177 Kč

Cena za dodatkové služby v rámci ČR*

služba popis sazba

Vyzvednutí kurýrem GLS vyzvednutí na požadované adrese v ČR 43 Kč

Dobírka doručení proti úhradě doběrečného do výše 60.000 Kč 45 Kč

FlexDelivery Service avizace emailem, možnost řízení procesu doručení zdarma

FlexDeliverySMS Service rozšířená avizace pomocí SMS 5 Kč

Důležité informace
Některé druhy zboží a typy zásilek nelze přepravovat!

Příklady předmětů, které jsou vyloučeny z přepravy sítí GLS

• zásilky nedostatečně nebo nestandardně balené
•    drahocenné zboží (např.: peníze, ušlechtilé kovy, cenné 

papíry, šperky, drahokamy, starožitnosti)
• zboží s hodnotou nad 20.000 Kč
•  potraviny, zboží podléhající zkáze, zapáchající a infekční 

zboží
• zboží citlivé na teplotu
•  zboží vyžadující jakékoliv zvláštní zacházení (např.: přepravu 

v určité poloze, křehké)
• střelivo, střelné zbraně, výbušniny
•  předměty, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným 

právním předpisem

Upozornění:
• GLS pracuje výhradně na základě aktuálně platných Obchodních podmínek, které jsou ke stažení na stránkách www.e-balik.cz
•  Vyloučeny jsou zásilky mimo státy Evropské unie, resp. na všechna místa určení, které podléhají celnímu režimu a dále zásilky v rámci Evropské unie 

do následujících destinací: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Řecko, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Kypr, město Büsingen am Hochrhein (PSČ D-78266), 
zámořská území a všechny evropské ostrovy s výjimkou Velké Británie a Irska a ostrovů patřících k Německu a Chorvatsku

• Zasílání na adresu P. O. boxu není možné
• Zboží musí být dostatečně zabalené a uschopněné pro hromadnou balíkovou přepravu
• Pokud podaný balík z některého z uvedených důvodů nelze doručit, GLS přepraví balík zpět odesílateli. Zaplacené přepravné se v tomto případě nevrací
• Podrobné podmínky najdete v obchodních podmínkách zveřejněných na www.e-balik.cz.

Zóny a standardní přepravní časy**

zóna země (lhůta - pracovních dnů)

SK Slovensko (2)

I. ZÓNA Německo (2), Polsko (2), Rakousko (2)

II. ZÓNA
Belgie (2), Dánsko (2), Francie (2-3), Holandsko 
(2), Chorvatsko*** (3), Lucembursko (2), 
Maďarsko (2), Slovinsko (3)

III. ZÓNA
Bulharsko (4), Estonsko (4), Irsko (4), Itálie (3-4), 
Litva (4), Lotyšsko (4), Španělsko (4-7) Rumunsko 
(3), Velká Británie (3-4)

IV. ZÓNA Finsko (4-7), Portugalsko (4-7), Švédsko (3-6)

Rozměrová kategorie = součet nejkratší a nejdelší strany 
Maximální obvodová délka 300 cm (1x délka + 2x šířka + 2x výška) 
Maximální výška 60 cm
Maximální šířka 80 cm
Maximální délka 200 cm
Maximální hmotnost při odeslání z PS 15 kg, při vyzvednutí kurýrem 40 kg

Výpočet rozměru balíku

v

šd


