
Road Freight

Vyzvedneme a doručíme přesně podle požadavků, které stanovíte. 
Bezpečnost  Vaší zásilky je pro  TNT prioritou, proto zajistíme, aby se s ní 
během celé cesty nakládalo co nejšetrněji. 

dosáhněte dál s Freight Services

Air Freight

Air Freight je služba určená pro přepravu těžších a objemnějších zásilek, 
jejichž doručení vyžaduje maximální spolehlivost.  Abychom  Vám vyšli co 
nejvíc vstříc, nabízíme  Air Freight ve dvou alternativách: Door-to-Door 
a Door-to-Airport.

Door-to-Door

Vyzvedneme  Vaši zásilku, zvolíme nejrychlejší možnou cestu, zajistíme pro-
clení zásilky a doručíme ji přímo k  Vašemu zákazníkovi v co nekratší době 
nebo v době, kterou si sami zvolíte.

Door-to-Airport

Princip je stejný jako u Door-to-Door s tím rozdílem, že zásilka je 
doručena pouze na letiště, které zvolíte.  V průběhu celé cesty můžete 
zásilky i dokumenty sledovat, stejně tak jako  Vámi určený partner.

• Časově definované vyzvednutí a doručení

• Každodenní služby v rámci Evropy

• Přeprava nebezpečného zboží

• Spolehlivá a bezpečná přeprava

• Vyřízení veškerých formalit při importu a exportu

• Nabízíme celovozy i dokládky

• Zajistíme delegované vozidlo jen pro  Vaši zásilku

• Flexibilní možnosti

• Celosvětové pokrytí

• Snadné sledování zásilky

• Kvalitní výběr letecké společnosti

• Import/Export

Letecky nebo po silnici – v  TNT Express 

jsme připraveni vyhovět jakýmkoliv  Vašim 

požadavkům. 

Doručíme cokoliv a kamkoliv si přejete

Přepravní služby Freight Services  TNT jsou 

určeny pro velmi rozměrné, těžké nebo 

nestandardní zásilky. Doručujeme do více než 

200 zemí světa s minimálními váhovými nebo 

rozměrovými limity. 



K O N TA K T U J T E  T N T

Kontaktujte naše Oddělení speciálních služeb. 

Odborníci  TNT  Vám pomohou vybrat nejlepší možné 

řešení  Vaší přepravy. Můžete také navštívit naše webové 

stránky www.tnt.cz v sekci „Speciální služby“.

Oddělení speciálních služeb

tel.: 257 083 444

e-mail: special.services.cz@tnt.com
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Ať už potřebujete přepravit Vaši zásilku letecky, po silnici, nebo kombinovaně, jsme tu pro  Vás. Zaměstnanci Oddělení speciálních služeb 
TNT mají bohaté zkušenosti, na jejichž základě  Vám mohou nabídnout rychlý, spolehlivý a bezpečný servis, včetně garance doby doručení, 
sledování zásilky, potvrzení doručení atd.

Oddělení speciálních služeb  TNT je připraveno pružně reagovat na  Vaše neobvyklé požadavky a poskytnout  Vám nejvyšší úroveň kvality 
a spolehlivosti. Chceme  Vám pomoci k obchodnímu úspěchu.

Speciální služby … více než  TNT

• Spolehlivá a bezpečná přeprava

• Flexibilní možnosti

• 24/7

• Možnost sledování zásilky




