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Az üzleti alkalmazás használatához nem szükséges előzetes regisztráció.
Egyszerű regisztrációval rendelkező személy csak függő státuszú meghatalmazást adhat, a meghatalmazás aktiválását
megelőző hitelesítés érdekében a meghatalmazónak személyesen kell a postai szolgáltatóhelyen megjelennie. A meghatalmazott
csak az aktiválást követően veheti át a meghatalmazó küldeményeit.
3
Az üzleti alkalmazás használatához nem szükséges előzetes regisztráció. A Postai szolgáltatások ÁSZF TERMÉKLAPON
meghatározott egyes szolgáltatások esetén elérhető, ha a címzett elektronikus elérhetőségét a feladást megelőzően vagy a
feladáskor az adott küldemény vonatkozásában a Posta rendelkezésére bocsátja.
4
Az üzleti alkalmazás igénybevételéhez/használatához a Postával a küldeményforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó külön írásba
foglalt szerződés megkötése szükséges. Az alkalmazást azok a szervezet által kijelölt természetes személyek használhatják,
akiket a szervezet erre felhatalmazott. Azok a felhasználók, akiknek az igényelt jogosultság beállításra kerül, a beállítást követően
teljeskörűen tudják használni az alkalmazás funkcióit.
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Az eSzolgáltatás igénybevételéhez/használatához a Postával postacsomag feladásra vonatkozó külön írásba foglalt szerződés
megkötése szükséges.
6
A vámügyintézés eSzolgáltatás igénybevétele/használata átmenetileg akadályozott.
7
Az eSzolgáltatás igénybevételéhez/használatához nem szükséges előzetes regisztráció.
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