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Packeta v 
číslach

30+
Krajín

5900+
Výdajných 
miest

58 mil.
Doručených 
zásielok

1
Z-BOT – robot 

pre
výdaj zásielok

1
Mobilná

aplikácia

1
Platforma
pre všetko

1000+
Balíkoboxov –

Z-BOX



Čo je Packeta
Group?Máme jednu „matku“. Packeta je naša materská 
spoločnosť, so sídlom v Českej republike, pod ktorú 
patria všetky „Zásielkovne“. Výnimkou nie je ani tá 
naša na Slovensku.



Packeta
Slovenská republika



Kde sa nachádzame 
dnes? Slovensko

1400+
Výdajných 

miest

12 mil.
Doručených 
zásielok

1
Mobilná
aplikácia

95 000+
Prepravených 
zásielok / deň

100
Balíkoboxov –

Z-BOX

1
Platforma
pre všetko



BUDÚCNOSŤ?
SAMOOBSLUŽNÉ VÝDAJNÉ A 
PODACIE MIESTA S PACKETOU
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Čo je náš cieľ?

 Revolučná sieť samoobslužných výdajných a 

podacích miest

 Doručovanie zásielok k domu

 Vyzdvihnutie zásielok 24/7 

 Okamžité vybavenie bez dlhých radov a čakania

05



06 Výhody samoobslužných boxov s 
Packetou?

RÝCHLE DORUČENIE
A VYZDVIHNUTIE

NONSTOP VÝDAJ
A PRÍJEM ZÁSIELOK

JEDNODUCHOSŤ
ŠETRÍ ČAS A 
PENIAZE



07 Ako to prebieha?

Nákup tovaru
v e-shope.

Voľba dopravy
do 

samoobslužného
boxu.

Upozornenie na
vyzdvihnutie

tovaru
v aplikácií.

Možnosť
vyzdvihnutia

NONSTOP.



08 Ako Z-BOX 
vyzerá?



 Možnosť vyzdvihnúť a podať zásielku

 Strategické umiestnenie čo najbližšie k

zákazníkom

 3 veľkosti schránok a ich rôzne kombinácie

 Sebestačné a EKO! Solárna energia ALEBO

napájanie zo siete

 Výdaj a podanie cez mobilnú aplikáciu

 Bezpečné prepojenie Z-BOXU s telefónom

 Rýchle riešenie výdaju bez čakania

 Platba dobierky v mobilnej aplikácií pred 

výdajom zásielky

Z-BOX
Základné informácie
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Technické
špecifikácie
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 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)



Technické
špecifikácie
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 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
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Inštalácia do nespevneného 

povrchu

(tráva, hlina, štrk)

Inštalácia do pevného podkladu

(betón, asfalt, zámková dlažba) 



Matúš Baus
Technology Project Manager
+421 948 375 641
matus.baus@packeta.sk
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