
TNT Mailfast  - závazná objednávka 
   

Vyplňte, prosím, silně orámované údaje a objednávku zašlete na faxové číslo:  
257 083 309 nebo emailem na: mailfast.cz@tnt.com 

  
Závazně objednávám u společnosti TNT Express mezinárodní distribuci pošty. 

 

Adresa vyzvednutí:

Odesílatel:

Ulice:

Kontaktní osoba:

Město: PSČ:

Datum vyzvednutí:

Časové rozmezí (min. 2hod):

Celkové balení - poštu zabalte např. do kartonů:

Počet ks: Celková váha: Celkové rozměry:

Počet zásilek v balení:

(údaj pro kurýra)

(údaj pro sortační centrum)

Základem pro výši fakturace bude skutečný počet položek v jednotlivých hmotnostních kategoriích ověřený 
v třídícím centru TNT. Minimální fakturovaná částka je 500,- CZK.

Faxové číslo/e-mail, kam můžeme potvrzenou objednávku zaslat zpět:

Potvrzená objednávka vám bude do 1 hodiny (od vašeho odeslání) nafaxována/zaslána e-mailem zpět. Pokud 
se tak nestane, ověřte příjem objednávky na tel. 848 000 868. Zásilku spolu s podepsaným nákladním listem 
(který si u nás vyžádejte předem) předejte kurýrovi. Objednávky obdržené po 16:00 hod. budou zpracovány 
následující pracovní den. Služba Mailfast je určena pouze k mezinárodní přepravě. Služba TNT Mailfast se řídí 
výhradně našimi Přepravními podmínkami pro službu TNT Mailfast, které jsou všeobecně dostupné  
na www.tnt.cz a se kterými podpisem objednávky souhlasíte.

Razítko a podpis zákazníka

Za TNT převzal:

Podpis:Datum:

Zákaznické číslo TNT: Číslo nákladního listu:

(zaškrtněte pouze jednu Vámi vybranou variantu)

Economy obálky

Premium obálky

Balíky

Typ služby TNT 
Mailfast:
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