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Závazná objednávka importního servisu 
   

Elektronicky vyplněnou objednávku zašlete, prosím, na e-mail importni.objednavka@tnt.com. Následně Vám bude do několika minut (během pracovního dne)  
e-mailem zasláno potvrzení objednávky spolu s referenčními čísly. Pokud Vám potvrzení nedorazí, ověřte, prosím, příjem objednávky na telefonu 848 000 868. 

Číslo zásilky (které umožní sledovat zásilku na www.tnt.cz) a další údaje o vyzvednutí Vám zašleme, jakmile si s odesílatelem ověříme potřebné údaje a naplánujeme 
vyzvednutí zásilky v zahraničí. 

UPOZORNĚNÍ 
 • Prosím, neposílejte ručně psané či nascanované objednávky. Hrozí zpoždění při zpracování a následném vyzvednutí zásilky. 
 • Vyzvednutí zásilky v den objednání není garantováno. Záleží na času objednání importu, na telefonické dostupnosti odesilatele i na správném vyplnění 

všech potřebných údajů v objednávce. 
 • Pro urgentní přepravy doporučujeme objednání přepravy přímo odesílatelem v zahraničí s využitím Vašeho zákaznického čísla. 

 

Odesílatel (adresa vyzvednutí zásilky)

Název:

Adresa: Stát:

Město: PSČ:

Kontaktní osoba: Tel.:

E-mail: K vyzvednutí ode dne: *

* konečné datum a čas vyzvednutí dohodne TNT s odesílatelem

BÍLÁ POLE JSOU POVINNÁ

Zákaznické číslo příjemce (plátce) Referenční údaje (volitelný text zobrazený na faktuře)

Příjemce (plátce)

Název:

Adresa:

Město: PSČ:

Kontaktní osoba: Tel.:

E-mail:

Adresa doručení (je-li odlišná od adresy příjemce)

Název:

Adresa:

Město: PSČ:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel.:

Služby (označte pouze jednu službu)

9:00 Express * 10:00 Express *

12:00 Express * Express

12:00 Economy Express *Economy Express

Cross Border **

*   možno objednat pouze po konzultaci s oddělením služeb 
    zákazníkům na tel. 848 000 868 
** pouze pro schválené zákazníky a vybrané destinace

Popis zboží
Hmotnost Rozměry (cm)

Kilogramy Gramy Délka Šířka Výška

Celkem: Zásilka podléhá výpočtu 
volumetrické hmotnosti.

Obecný popis
Počet 
kusů

Volitelné služby

Priority Pojištění * Měna:Hodnota:

* nutno uvést měnu a pojistnou hodnotu, u pojištění nad 25 000€ podléhá předchozímu schválení

E-mail, kam můžeme poslat referenční číslo objednávky (nejedná se o samotné fyzické vyzvednutí  zásilky)

Odesláním této závazné objednávky souhlasíte s Podmínkami pro přepravu a ostatní služby společnosti TNT, uvedenými na www.tnt.cz.
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Číslo zásilky (které umožní sledovat zásilku na www.tnt.cz) a další údaje o vyzvednutí Vám zašleme, jakmile si s odesílatelem ověříme potřebné údaje a naplánujeme vyzvednutí zásilky v zahraničí.
UPOZORNĚNÍ
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Odesílatel (adresa vyzvednutí zásilky)
* konečné datum a čas vyzvednutí dohodne TNT s odesílatelem
BÍLÁ POLE JSOU POVINNÁ
Zákaznické číslo příjemce (plátce)
Referenční údaje (volitelný text zobrazený na faktuře)
Příjemce (plátce)
Adresa doručení (je-li odlišná od adresy příjemce)
Služby (označte pouze jednu službu)
Vyberte prosím požadovanou službu.
*   možno objednat pouze po konzultaci s oddělením služeb
    zákazníkům na tel. 848 000 868
** pouze pro schválené zákazníky a vybrané destinace
Popis zboží
Hmotnost
Rozměry (cm)
Kilogramy
Gramy
Délka
Šířka
Výška
Celkem:
Zásilka podléhá výpočtu volumetrické hmotnosti.
Obecný popis
Počet
kusů
Volitelné služby
* nutno uvést měnu a pojistnou hodnotu, u pojištění nad 25 000€ podléhá předchozímu schválení
E-mail, kam můžeme poslat referenční číslo objednávky (nejedná se o samotné fyzické vyzvednutí  zásilky)
Odesláním této závazné objednávky souhlasíte s Podmínkami pro přepravu a ostatní služby společnosti TNT, uvedenými na www.tnt.cz.
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