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Inštalácia samoobslužného výdajného a podacieho miesta

Z-Box



Popredný poskytovateľ logistických služieb v Európe so silným 
zameraním na strednú a východnú Európu.

Čo je Packeta Group?



Packeta Group v číslach

34
Krajín

8000+
Výdajných miest

58 mil.
Doručených 

zásielok

1
Z-BOT

robot pre

výdaj zásielok

1
Mobilná aplikácia

1
Platforma

pre všetko

1500+
Z-BOX



▪ Sme súčasťou skupiny Packeta Group

▪ Poznali ste nás predtým ako Zásielkovňu

▪ Na Slovensku pôsobíme od roku 2014

▪ Doručujeme zákazníkom tovar na výdajné miesta alebo priamo na adresu

Packeta Slovakia  



Kde sa nachádzame dnes

1400+
Výdajných miest

12 mil.
Doručených 

zásielok

1
Mobilná aplikácia

95 000+
Prepravených

zásielok / deň

100+
Z-BOX

1
Platforma

pre všetko



BUDÚCNOSŤ

Samoobslužné výdajné a podacie miesta



Aké výhody prinesie Z-Box obyvateľom obce?

Nonstop prevádzka

Z-BOXy sú k dispozícii 

24/7. Obyvatelia si 

zásielku môžu vyzdvihnúť 

aj v noci.

Z-BOX je eko!

Väčšina Z-BOXov

vyžaduje minimum 

elektriny a je dobíjaná 

solárnymi panelmi.

Bezkontaktný výdaj 

V čase pandémie 
obyvatelia ocenia, že si 
zásielku vyzdvihnú bez 
fyzického kontaktu s 

cudzím človekom.

Rýchlo a bez 

čakania

Rýchle doručenie a bez 

čakania v rade. Na 

vyzdvihnutie zásielky 

stačí obyvateľom mobil a 

aplikácia Packeta.



Ako to funguje?

Nákup tovaru

v e-shope.

Voľba dopravy

do samoobslužného

boxu.

Upozornenie na

vyzdvihnutie tovaru

v aplikácií.

Možnosť vyzdvihnutia 

NONSTOP.



Čo prinesie Z-BOX obci?

Rozšírenie a 

modernizáciu 

služieb

Z-BOX predstavuje 

doručovanie 21. storočia a 

cestu, ako si môžu aj 

zaneprázdnení ľudia 

vyzdvihnúť zásielku 

kedykoľvek im to 
vyhovuje.

Zníženie uhlíkovej 

stopy

Do jedného Z-BOXu sa 
môže denne doručiť až 60 
zásielok, ktoré by inak 
boli doručované kuriérmi 
na rôzne adresy. 

Zníženie premávky v 

obci

Náš kuriér počas jednej cesty 
vyloží zásielky v Z-BOXe, na 
prevádzke kamenného 
výdajného miesta a nevynechá 
ani doručenie zásielok na 
adresy zákazníkov. Takže 
obslúži naraz jednu časť mesta, 
namiesto dodávok niekoľkých 
rôznych prepravcov.



Výhody Z-BOXu oproti iným výdajným boxom

Vedeli ste, že…

...pri boxoch s displejom hrozí 

obmedzenie funkčnosti počas horúceho 

počasia? Nielenže je displej pod 

slnečnými lúčmi nečitateľný, ale môže sa 

navyše prehriať a prestane fungovať.

Kompaktné rozmery
Z-BOXy majú rozmery od 1050x650 mm do 3150x650 mm a 

zmestia sa tak pokojne aj v rámci priestoru zastávky alebo 
obchodu.

Napájanie solárnymi panelmi
Z-BOXy sú autonómne a na svoju prevádzku nepotrebujú 

prívod elektrickej energie. To znamená, že sú eko a nezaťažujú 
tiež rozpočet obce alebo mesta.

Otváranie pomocou mobilu
Z-BOX nemá žiadny tlačidlový displej. Schránku Z-BOXu 

užívateľ otvorí svojím mobilným telefónom a našou aplikáciou 

Packeta. Je to hygienické a nehrozí nefunkčnosť boxu v 
letných dňoch.



Z-BOX

Základné informácie

✓ Strategické umiestnenie čo najbližšie k zákazníkom

✓ 3 veľkosti schránok a ich rôzne kombinácie

✓ Sebestačné a EKO! Solárna energia ALEBO napájanie zo 

siete

✓ Výdaj a podaj zásielky cez mobilnú aplikáciu Packeta

✓ Bezpečné prepojenie Z-BOXU s telefónom

✓ Platba dobierky v mobilnej aplikácií pred výdajom zásielky



Technické špecifikácie

Základné informácie:

▪ Rozmer 1 stĺpca: 1950 x 525 x 640 mm (VxŠxH)

▪ Váha 1 stĺpca: 120 kg

▪ Zastavaná plocha 1 stĺpcom: 0,34 m2

Inštalácia:

Montáž do pevného podkladu (betón, asfalt, zámk. dlažba)

✓ Uchytenie 1 stĺpca 2 kotvami do zeme

Montáž na betónový podstavec

✓ Betónový podstavec pod 1 stĺpcom: 200x570x700 (VxŠxH)

✓ Váha podstavca pod 1 stĺpcom: cca 200 kg



Technické špecifikácie

▪ Z-BOX bez betónového podstavca cca 240 kg (2 stĺpce)

▪ Z-BOX s betónovým podstavcom cca 640 kg (2 stĺpce)

▪ Zastavaná plocha 0,68 m2  (2 stĺpce)

▪ Nenáročné batériou poháňané riešenie

▪ Možnosť zapojenia do elektrickej siete (istič 

2/6/16A)

▪ Modulárne riešenie

▪ Až 6 batériou poháňaných stĺpcov



Technické špecifikácie - inštalácia

▪ Možnosť zapojenia do elektrickej siete (istič 

2/6/16A)

▪ Modulárne riešenie

▪ Až 6 batériou poháňaných stĺpcov

Inštalácia do nespevneného povrchu

(tráva, hlina, štrk)

Inštalácia do pevného podkladu

(betón, asfalt, zámková dlažba) 



Referencie



Čo na Z-BOX hovoria starostovia?

„V našej obci máme umiestnený jeden Z-Box, ale 

vzhľadom na frekvenciu jeho využívania by sme

rozhodne nepohrdli rozšírením jeho kapacity. Od 

osadenia Z-Boxu sa tento nápad stretol s veľmi

pozitívnym ohlasom u našich občanov, ktorí práve

vyzdvihli možnosť môcť si objednaný tovar prevziať i 

mimo prevádzkových hodín kamenných výdajní či 

prostredníctvom kuriérov, či pošty.“

Mgr. Adrian KRAJČÍR, starosta obce SEKULE

„Náklady na inštaláciu boli pre obec nulové, 

prevádzkové náklady sú pre obec tiež nulové, keďže

Z-BOXy využívajú svoju solárnu energiu. A nová 

služba, ktorú sme týmto spôsobom zabezpečili pre

našich občanov, iba znásobila pridanú hodnotu obce. 

Je výhodné, že človek nemusí doma vyčkávať

kuriéra, ale doručený tovar si vyzdvihne vtedy, keď

mu to práve vyhovuje. 

Ing. Judita Valašková, starostka obce Veľký Kýr



Žijeme v dobe, kedy sú poštové služby nevyhnutné, 
ale v obciach ako sme my, teda v Hrubej Borši, sú 
práve limitované. Som preto rád, že spoločne s 
Packetou prinášame občanom vyšší komfort 
poštových služieb pri doručení zásielok, dostupný 
24/7, vo forme samoobslužných boxov. Vďaka
spoločnému rozhodnutiu, sme ako obec prispeli k 
väčšej spokojnosti našich občanov.

Ján Klačko, starosta Hrubej Borše



Ing. Tomáš Ševčík
Z-BOX Sales Representative

E-mail: tomas.sevcik@packeta.sk

Tel.: +421 948 047 558

Web: www.packeta.sk

Kontakt


