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Kto je IN TIME s.r.o.
Spoločnosť IN TIME s.r.o. bola jednou z prvých kuriérskych služieb na území
bývalého Československa. Na trhu pôsobí už viac ako 20 rokov.

Od roku 2002 má IN TIME spolu so sesterskou spoločnosťou Slovak Parcel Service 
s.r.o. spoločného majiteľa, ktorým je Rakúska pošta (Österreichische Post AG ). 

Spolu s ďalšou sesterskou firmou – poštovou spoločnosťou KOLOS s.r.o., 
predstavujú komplexnú ponuku vysoko kvalitných služieb v oblasti vnútroštátnej a 
zahraničnej prepravy kuriérskych zásielok a poštových služieb.
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Čo vám IN TIME prináša

IN TIME s.r.o. v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Postal Terminals s.r.o.
prinášajú na slovenský trh revolučnú novinku v oblasti doručovania zásielok –

Balíkomaty „easyPack 24/7“
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Predstavujeme balíkomat „easyPack 24/7“
Balíkomaty „easyPack 24/7“ sú zariadenia určené na ukladanie balíkových zásielok do 
špeciálnych úložných schránok. 

Súčasťou týchto samoobslužných zariadení je aj platobný terminál na vykonávanie 
bezhotovostných úhrad (dobierka).

Zariadenia sú inštalované pri nákupných centrách Tesco, Kaufland, a Lidl. 
Zákazník tak môže spojiť vybratie svojej zásielky s bežným nakupovaním.
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Čo ponúka balíkomat „easyPack 24/7“
DOSTUPNOSŤ: Aktuálne je k dispozícii 50 zariadení v celej SR. 
Nachádzajú sa na verejných, ľahko prístupných miestach s parkovaním.

POHODLIE: Zariadenia sú dostupné nepretržite, 24 hodín denne, sedem dní
v týždni a vrátane sviatkov. Nemajú žiadne „otváracie hodiny“, je len na 
príjemcovi, kedy si zásielku vyzdvihne.

BEZPEČNOSŤ: Každý balíkomat je na verejnom mieste a má vlastný 
monitorovací systém prostredníctvom bezpečnostných kamier. Platobné úkony 
sú vykonávané bankovou kartou, zákazník nepotrebuje hotovosť.



6

Kapacita balíkomatov „easyPack 24/7“

Každé zariadenie balíkomat easyPack 24/7 obsahuje 3 druhy úložných schránok:

BOX A (small)       8 x 38 x 64 cm - 40 ks
BOX B (medium) 19 x 38 x 64 cm - 20 ks
BOX C (large)      41 x 38 x 64 cm - 16 ks 

Spolu je to 76 úložných schránok v jednom balíkomate.
50 balíkomatov v SR tak aktuálne ponúka kapacitu až 3.800 úložných schránok.
To je 3.800 zásielok každý deň!



7

Ako to funguje – 4 jednoduché kroky
Pri online nákupe a potvrdení objednávky v nákupnom košíku si 
zákazník zvolí ako spôsob doručenia zásielky balíkomat easyPack 
24/7. Vyberie si z ponuky najbližší balíkomat, alebo taký, ktorý mu 
najviac vyhovuje. 

V momente vloženia zásielky do schránky balíkomatu dostane 
príjemca sms správu s unikátnym otváracím kódom. 
Počas nasledujúcich 72 hodín si môže zásielku 
kedykoľvek prevziať. 

Pri vyzdvihnutí zásielky zadá mobilné telefónne číslo adresáta a 
otvárací kód z SMS priamo na dotykovom displeji balíkomatu. V 
prípade, že si tovar objednal na dobierku, zaplatí požadovanú sumu 
priamo na platobnom kartovom termináli balíkomatu.

Otvoria sa dvierka príslušnej schránky a príjemca si prevezme svoju 
zásielku. Zatvorí dvierka na schránke. Hotovo. 
Je to také jednoduché!
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Prečo je to najvýhodnejší spôsob doručenia
Pri online nákupe sa zákazník rozhoduje medzi spôsobom doručenia. 
Pošta – „musím stihnúť otváracie hodiny a často stáť v rade“
Kuriér – „musím sa prispôsobiť času kuriéra a platiť v hotovosti“
Zvolí si easyPack 24/7 a „zásielku si preberiem kedy mi to vyhovuje!“

Zákazník si svoju zásielku vyzdvihne v ním zvolenom balíkomate 
kedykoľvek počas 72 hodín od jej uloženia. Samotné prevzatie zásielky 
pritom trvá len 17 sekúnd. Zároveň s vyzdvihnutím zásielky môže spojiť aj 
nákup v príslušnom supermarkete – toto všetko šetrí jeho vzácny čas! 

Vyzdvihnutie zásielky v balíkomate je 
POHODLNÉ, RÝCHLE, JEDNODUCHÉ, BEZPEČNÉ a DISKRÉTNE 
– to všetko sú hodnoty, ktoré každý váš zákazník veľmi ocení!

Váš zákazník je s novým spôsobom doručenia tovaru nadmieru spokojný.
A o to nám predsa ide.
Také je to jednoduché!
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Čo „easyPack 24/7“ prinesie pre váš obchod

LEN SAMÉ VÝHODY!

Tento systém doručovania zásielok aktívne funguje už v 12 krajinách sveta 
- od Austrálie po Chile. Na Slovensku je to úplná novinka!

A vy budete prvý, kto túto novinku svojim zákazníkom prinesie!

Získate tak výhodu pred konkurenciou, zaujmete svojich zákazníkov a 
výrazne sa na trhu odlíšite.

Je to pohodlnejšie a spoľahlivejšie ako doručovanie klasickou poštou a 
lacnejšie ako kuriérske doručovanie.

Vaše obchodovanie tak posuniete ďalej. A takto jednoducho!
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Využite „easyPack 24/7“ pre svoj nový marketing

Vaše logo umiestnite priamo na balíkomat – získate tak 50 reklamných plôch 
na miestach, kam pravidelne chodí množstvo ľudí.

Máte nový produkt alebo reklamnú kampaň a chcete osloviť klientov v celej SR 
alebo len vo vybraných lokalitách – využite balíkomat na špeciálne akcie.

Pošlite svojim verným klientom darčeky – vyberú si ich z najbližšieho balíkomatu.

Je to jednoduché – a hlavne originálne!

Vaše logo 
50 x v celej 

SR

Promo 
kampane a 

akcie

Odmeňte 
verných 
klientov
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Tešíme sa na váš záujem a našu spoluprácu!
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Kontaktujte nás
Podrobnejšie informácie a predaj služby Balíkomaty „easyPack 24/7“:

Ladislav Kohaut (IN TIME s.r.o.)
Email: ladislav.kohaut@intime.sk
Tel: 0904 708 699

Marketingové služby, prezentačné akcie pre Balíkomaty „easyPack 24/7“:

Juraj Siklenka (Slovak Parcel Service s.r.o.)
Email: juraj.siklenka@sps-sro.sk
Tel: 0911 708 620


