
Zostań Partnerem Pocztex AUTOMAT
Udostępnij miejsce na automaty paczkowe Poczty Polskiej

Zapraszamy do współpracy



Poczta Polska 
to zaufany partner biznesowy, lider na rynku kurierskim i logistycznym, 
gwarantujący jakość i bezpieczeństwo dostaw.

7600 
placówek, filii i agencji pocztowych

ponad 17 000 punktów odbioru 
przesyłek w całej Polsce 

ponad 80 000 
Klientów biznesowych 

ponad 460 lat
doświadczenia w logistyce

blisko 26 000
kurierów i listonoszy



WARSZAWA
KUJAWSKO-POMORSKIEPocztex AUTOMAT

Pocztex PUNKT

Pocztex KURIER

Dostawa do automatów
zlokalizowanych na terenie całego kraju

Dostawa do ponad 17 000 lokalizacji 
punktów odbioru (własnych i partnerskich)

Doręczenie pod dowolny adres
wskazany przez nadawcę

Docieramy do każdego miejsca w  kraju

multikanałowośc dostaw

bezpieczeństwo

wygoda usług



kamerę CCTV

Pocztex AUTOMAT 
to nowoczesne automaty paczkowe, będące uzupełnieniem ponad 17 000 punktów odbioru.     
Dzięki nim można szybko, wygodnie i bezpiecznie odbierać i nadawać przesyłki.                           
Wszystkie automaty paczkowe mają zainstalowany terminal płatniczy umożliwiający płatność                    
za przesyłkę kartą płatniczą lub BLIK-iem.

ekran dotykowy

zadaszenie 
nad 4 kolumnami centralnymi

udogodnienia dla osób o szczególnych 
potrzebach (specjalna klawiatura oraz 
obsługa głosowa)

kamera CCTV

oświetlenie LED 
nad każdą kolumną



Automat paczkowy - kolorystyka
4 kolory: ecru, czerwony, szary i zielony, dzięki którym są duże możliwości elastycznego doboru                                 
i dostosowania wyglądu automatu do danej lokalizacji, jej charakteru i typu zabudowy.

Automat 56-skrytkowy, kolor ecru Automat 56-skrytkowy, kolor zielony

Automat 56-skrytkowy, kolor czerwony Automat 56-skrytkowy, kolor szary



Każdy automat paczkowy może być rozbudowany o dowolną liczbę modułów dodatkowych

Pocztex AUTOMAT - wymiary automatów

automat 56-skrytkowy: 3,3m x 2,6m x 0,7m (szerokość, wysokość, głębokość),
składający się z 1 modułu sterującego oraz 2 modułów dodatkowych
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Pobór mocy ok. 90-115W dziennie



Każdy automat paczkowy może być rozbudowany o dowolną liczbę modułów dodatkowych

Pocztex AUTOMAT - wymiary automatów 
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automat 76-skrytkowy: 4,3m x 2,6m x 0,7m (szerokość, wysokość, głębokość) 
składający się z 1 modułu sterującego oraz 3 modułów dodatkowych
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Pobór mocy ok. 90-115W dziennie



Dostępność 24/7

Pocztex AUTOMAT - korzyści:

Bezpieczeństwo 

Estetyczny, zgrabny design

Różnorodna kolorystyka

Niski pobór mocy (ok.90-115W dziennie)

Płatności bezgotówkowe w automacie 
za przesyłki: odbiór za pobraniem, 
opłata przy nadaniu

Terminal płatniczy umożliwiający płatność 
za przesyłkę kartą lub BLIK-iem

Wygoda dostaw 
(odbiór, zwrot, nadanie)



Współpraca bez wkładu finansowego

Korzyści dla Partnera

Comiesięczne, stałe dochody
z tytułu najmu gruntu/nieruchomości

*Automat paczkowy wskazywany jest przez ponad połowę respondentów 
zainteresowanych zakupem nieruchomości na danym osiedlu 
jako pożądane udogodnienie wg badania łódzkiego dewelopera, 1Q2022r.

Rozwój udogodnień dla lokalnej społeczności*

Zwiększenie ruchu Klientów 
dzięki odbiorom i nadawaniu paczek w automatach

Promocja lokalizacji Pocztex AUTOMAT na stronie 
pocztex.pl oraz na stronach klientów eCommerce 
korzystających z usług kurierskich Poczty Polskiej



Pocztex AUTOMAT wymagania dla gruntu/nieruchomości Partnera

Dokument 

prawo do dysponowania gruntem/nieruchomością 

Miejsce

grunt o powierzchni min. 5 mb., preferowany utwardzony

Dostępność
miejsce dostępne 24/7, z parkingiem dla Klientów i kurierów

Zasilanie

możliwość podłączenia do istniejącego źródła zasilania 230V

Widoczność
miejsce widoczne dla Klientów z chodnika, ulicy lub z parkingu

Poszukujemy

lokalizacji w miastach powiatowych oraz wojewódzkich

Udostępnij miejsce na automat do nadawania i odbioru przesyłek Poczty Polskiej 
https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/zglos-automat/formularz/



Pocztex AUTOMAT - współpraca, 
krok po kroku 

Zgłoszenie 
miejsca przez formularz

Analiza 
biznesowa i techniczna miejsca pod automat

Uzgodnienie 
warunków i miejsca instalacji automatu

Podpisanie umowy 

Instalacja automatu
Pokrywamy koszty przygotowania terenu 
oraz zamontowania automatu.
Serwis i konserwacja po stronie Poczty Polskiej

pocztex.pl
Infolinia  804-104-104
Obsługa połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych.              
Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.

+48 43 842 0 842
Obsługa połączeń z telefonów komórkowych 
oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych.
Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora.

Zapraszamy do współpracy!

Wypełnij formularz na stronie




