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BÍZZA RÁNK 
A SZÁLLÍTÁST!

BEVEZETÉS

56.000
MUNKATÁRS

VILÁGSZERTE 
NAPONTA  

30.000 

JÁRMŰVEL 
DOLGOZUNK

TÖBB MINT 

200
ORSZÁGOT 

LEFEDŐ GLOBÁLIS 
HÁLÓZAT

EXPRESSZ 
SZOLGÁLTATÁSOK 

VÁLLALATOKNAK

48
ORSZÁGOT  
KÖT ÖSSZE

PÁRATLAN EURÓPAI 
KÖZÚTI HÁLÓZAT, AMELY 

VILÁGSZERTE 
TÖBB MINT 

4

A TNT KAPCSOLATOKAT TEREMT
„The People Network” szlogenünk magáért beszél. Összekötjük Önt 
munkatársaival, ügyfeleivel és üzletfeleivel, így üzlete fejlődhet.

Igaz, hogy kamionok, teherautók és repülőgépek szállítják küldeményeit, 
de munkatársaink azok, akik betartják az Ön ügyfeleinek tett ígéreteit.

Megbízható szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek – iparágától és a vállalata 
méretétő függetlenül – megfelenek az Ön igényeinek. Ez hajt minket 
1946 óta, és ez tett minket szakértővé abban, hogy üzleteket, piacokat és 
embereket kapcsoljunk össze.

Minden iparágban van szakértőnk, aki ismeri az adott szektor igényeit. 
Több mint 56.000 szakértő munkatársunk ott is megtalálja a megoldást, 
ahol mások csak a problémát látják.

Több választási lehetőséget kínálunk, így mindig megtalálja a megfelelő 
áron, az Önnek megfelelő szolgáltatást. Ha minket választ, nyugodt lehet, 
hiszen online eszközeink segítségével nyomon követheti küldeményét a 
teljes szállítási folyamat alatt.

Egyszerűbbé tesszük a szállítást, hiszen minden szállítási igényre van 
megoldásunk. Így Ön költséget és időt takaríthat meg, mivel nem kell 
több fuvarozóval együttműködnie. Ez egyetlen hálózatot, egyetlen 
kontaktot és helyi szakértelmet jelent több mint 200 országban.

Elsősorban azonban a TNT egy olyan partner, akire számíthat. Nap mint 
nap küldemények millióit szállítjuk háztól házig, így üzleteket tartunk 
mozgásban, és minden egyes szállítást a hosszútávú kapcsolat részének 
tekintünk.

Összekötjük Önt ügyfeleivel, ez tart minket mozgásban.
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VÁLASSZON  
SZOLGÁLTATÁST!

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST! 6

VÁLASSZA MEG 
SZÁLLÍTÁSI LÁNCA 
SEBESSÉGÉT!
Kérjen háztól házig szállítást az üzletének 
legmegfelelőbb időpontban és költségen!

Az egész világot lefedő, a nap 24 órájában 
működő, globális hálózatunk mindig teljesít. 
Küldeményét akár az utca végére, akár a 
világ másik felére küldi, mindig megtaláljuk a 
megfelelő megoldást üzlete számára.

A lehetőségeket az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze. Válasszon szolgáltatást 
igényei és költségkerete alapján,  
a többi a mi dolgunk!

A legsürgősebb 
küldeményeihez

Nemzetközi 
küldeményekhez, 
amikor a gyorsaság 
és a biztonság fontos 
szempont

Nagyobb 
tömegű teheráru 
küldeményekhez

IDŐÉRZÉKENY 
SZOLGÁLTATÁSOK

MEGHATÁROZOTT 
IDŐRE ÉS NAPRA 
TÖRTÉNŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK

TEHERÁRU 
SZOLGÁLTATÁSOK

KÜLÖN AUTÓ

KÜLÖN REPÜLŐGÉP

FEDÉLZETI FUTÁR

SÜRGŐSSÉGI LÉGI TEHERÁRU

KÜLÖNLEGES EXPRESSZ

9:00 ÓRAI EXPRESSZ

10:00 ÓRAI EXPRESSZ

12:00 ÓRAI EXPRESSZ

EXPRESSZ

LÉGI TEHERÁRU

KÖZÚTI TEHERÁRU

GAZDASÁGOS
12:00 ÓRAI  
GAZDASÁGOS EXPRESSZ

GAZDASÁGOS EXPRESSZ

EXPRESSZ
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A LEGSÜRGŐSEBB KÜLDEMÉNYEIHEZ

Válassza ki 
az elvárt 

tranzit időt!

IDŐÉRZÉKENY   
SZOLGÁLTATÁSOK 

FEDÉLZETI FUTÁR

Bízza rá dokumentumait és 
csomagjait külön futárunkra, aki 
egy kereskedelmi járaton szállítja 
küldeményét. Teljes nyugalom 
minden nap minden órájában.

• Személyes kézbesítés a 
megnevezett címzettnek

• Biztonságos, kényelmes háztól 
házig szolgáltatás 

• A menetrend szerint elérhető  
legközelebbi járattal

SÜRGŐSSÉGI LÉGI TEHERÁRU

Szerezze meg a következő 
elérhető legjobb kereskedelmi 
járatnak és a külön autós 
küldeményfelvételnek illetve 
kiszállításnak a kombinációját! 
Szolgáltatásunk tartalmazza a 
küldeményfelvételt és a kiszállítást 
az Ön igényeinek megfelelő külön 
autóval, amelyet kombinálunk az 
Önnek megfelelő kereskedelmi 
járaton történő szállítással.

• Személyre szabott légi szállítás 
kifejezetten Önnek

• Küldemények teljes mértékben 
ellenőrzött szállítása

• Biztonságos és kényelmes, 
háztól házig szolgáltatás, éjjel-
nappal, az év minden napján

KÜLÖN AUTÓ

Ügyfeleinknek mindenre kiterjedő 
kontrollt biztosítunk különautós 
szolgáltatás esetén Európában. Ez a 
háztól házig szolgáltatás megoldást 
jelent Önnek, elérhető a nap minden 
órájában, a hét minden napján,  
az Ön igényeihez illő járművel.

• Személyre szabott megoldások, 
kifejezetten Önnek

• Optimalizált útvonalak a 
megfelelő időben történő 
kiszállítás és a költségek kézben 
tartása érdekében

• Biztonságos, kényelmes háztól 
házig szolgáltatás, az év minden 
napján, reggeltől estig

KÜLÖN REPÜLŐGÉP

Vegyen igénybe charter 
repülőgépet nagyméretű, sürgős 
küldeményeihez, és élvezze  
a nyugalmat, amelyet az a tudat 
alapoz meg, hogy az Ön kezében 
van az ellenőrzés.

• Különösen alkalmas szokatlanul 
nehéz, nagy méretű vagy 
romlandó áruk szállításához

• Háztól házig vagy háztól 
repülőtérig szóló megoldás, 
a küldeményfelvételtől a 
vámkezelésen át a kiszállításig

• Tökéletes átláthatóság a világ 
bármely pontján

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!
IDŐÉRZÉKENY SZOLGÁLTATÁSOK 
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MEGHATÁROZOTT IDŐRE ÉS NAPRA 
TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSOK

9:00 ÓRAI EXPRESSZ

Garantált kiszállítás a munkanap 
elején, a világ nagyobb városaiban, 
hogy a maximális eredményesség 
érdekében Ön egy percet se 
vesztegessen el.
Küldeményét még a munkaidő 
vége előtt felvesszük, és a 
következő lehetséges munkanapon 
9:00 óra előtt kiszállítjuk.

• Szállítás több mint 40 ország 
nagyvárosaiba és üzleti 
területeire

• Küldemények 210 kg-ig

• Igény szerint Értékalapú kártérítés 
minden küldeménytípushoz

ELLENŐRIZZE A SZÁLLÍTÁSAIT  
ÉS TARTSA KÉZBEN KÖLTSÉGEIT!
Amennyiben a gyorsaság, kényelem vagy a garantált kiszállítás  
a legfontosabb, a TNT-nél megtalálja a megfelelő szolgáltatást!

EXPRESSZ SZOLGÁLTATÁSOK 

KÜLÖNLEGES EXPRESSZ 

Az Ön igényeire szabott megoldás, 
hogy megfeleljen ügyfelei 
elvárásainak. Ezt a megoldást 
nemzetközi hálózatunk és 
Külön autó szolgáltatásunk 
összekötésével hoztuk létre. 
Proaktívan nyomon követjük 
küldeményét, és tájékoztatjuk Önt 
a szállítás minden lépéséről.

• Külön küldeményfelvétel és/vagy 
kiszállítás világszerte

• Szakértő munkatársak kezelik  
a küldeményt a folyamat elejétől 
a végéig

• Igény szerint Értékalapú kártérítés 
minden küldeménytípushoz

12:00 ÓRAI EXPRESSZ

Amennyiben küldeményének 
délig a célállomásra kell érnie, 
akkor ez a szolgáltatás a legjobb 
választás dokumentum, áru 
és teheráru küldeményeihez! 
Garantált kiszállítás a következő  
lehetséges munkanapon még több 
nagyvárosba.

• Szállítás több mint 65 ország 
nagyvárosaiba és üzleti 
területeire

• Küldemények 500 kg-ig

• Igény szerint Értékalapú kártérítés 
minden küldeménytípushoz

10:00 ÓRAI EXPRESSZ

Nyugtassa meg a tudat, hogy mi 
mozgásban tartjuk üzletét 10:00 
óráig történő garantált kiszállítással 
a világ nagyvárosaiba.

• Szállítás több mint 45 ország 
nagyvárosaiba és üzleti 
területeire

• Küldemények 210 kg-ig

• Igény szerint Értékalapú kártérítés 
minden küldeménytípushoz

EXPRESSZ

Küldeményét kiszállítjuk a világ 
bármely országába a következő 
lehetséges munkanapon. Adja le 
a futárrendelést és a többit bízza 
ránk! Így Ön mindig megfelelhet 
ügyfelei elvárásainak.

• Kiszállítás világszerte

• Küldemények 500 kg-ig

• Igény szerint Értékalapú kártérítés 
minden küldeménytípushoz

Bízzon  
bennünk,  

tartjuk az Ön 
határidejét!

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!
MEGHATÁROZOTT IDŐRE ÉS NAPRA TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSOK

10
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Tartsa 
kézben 
költségeit! 

GAZDASÁGOS SZOLGÁLTATÁSOK
Tartsa kézben költségeit a kevésbé sürgős küldeményeknél,  
de őrizze meg nyugalmát garantált kiszállításunkkal!

12:00 ÓRAI GAZDASÁGOS EXPRESSZ

A leggazdaságosabb garantált kiszállítás áru és teheráru 
küldeményeihez déli 12:00 óra előtt. Ez a szolgáltatás a leggyorsabb 
európai közúti hálózatban valósul meg, amely bizonyosságot ad 
Önnek, és lehetővé teszi, hogy kézben tartsa költségeit.

• Kiszállítás több mint 25 európai ország nagyvárosaiba és üzleti 
területeire

• Küldemények 500 kg-ig

• Igény szerint Értékalapú kártérítés minden küldeménytípushoz

GAZDASÁGOS EXPRESSZ

Kevésbé sürgős áruküldemények és teheráru esetében válassza ezt 
a gazdaságos, meghatározott napra szóló szolgáltatást! Juttassa el 
könnyű szívvel nagyobb méretű küldeményeit  is a célállomásra!

• Kiszállítás világszerte

• Küldemények 7000 kg-ig Európában és 500 kg-ig a világ többi 
részén

• Igény szerint Értékalapú kártérítés minden küldeménytípushoz

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!
MEGHATÁROZOTT IDŐRE ÉS NAPRA TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSOK

MEGHATÁROZOTT 
IDŐRE ÉS NAPRA 
TÖRTÉNŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK

12
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KÖZÚTI TEHERÁRU

Költséghatékony szállítás közúton nagyobb méretű 
küldeményei számára. Akár külön autót választ háztól házig 
szállítással, akár részrakomány megoldásunkat választja, 
biztos lehet benne, hogy minden küldeményét biztonságosan 
szállítjuk.

A TNTNÉL A NAGY MÉRETŰ 
KÜLDEMÉNYEK SEM JELENTENEK 
GONDOT!
Szállítási módszereink változatosságának előnye, hogy 
mindig el tudjuk szállítani azt, amit Ön fel szeretne adni, 
függetlenül a küldemény méretétől, tömegétől, vagy 
alakjától. Így az Ön üzlete nem ütközik korlátokba.

LÉGI TEHERÁRU

A kereskedelmi járatok használata költséghatékony megoldás, 
kevésbé sürgős, nagy tömegű küldeményeihez világszerte. 
Háztól házig vagy háztól repülőtérig szóló megoldásokat 
kínálunk. Bármilyen szolgáltatási szintet igényel, a színvonal 
mindig ugyanaz marad. Mindig van megfelelő szállítási 
megoldásunk, bármit is szeretne feladni.

Lépjen át 
határokat!

TEHERÁRU  
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!
TEHERÁRU SZOLGÁLTATÁSOK

14



www.tnt.hu
06 40 31 31 31

MEGBÍZHATÓSÁG 
BÁRHOL, BÁRMIKOR

A TNT gyors, kiterjedt európai közúti hálózata sokféle 
szállítási szolgáltatás megvalósítását teszi lehetővé, ezért Ön 
könnyen teljesítheti ügyfeleinek tett ígéreteit, és bővítheti 
üzleti jelenlétét. Minden héten 55.000 közúti és több mint 
700 légijárattal kapcsoljuk össze Önt és ügyfeleit.

Lehet szó egyszerűen egy közeli város eléréséről, vagy 
egy expressz szállítás megvalósításáról Franciaországból 
Lengyelország legtávolabbi részébe; háztól házig szóló 
megoldással mindent elintézünk Önnek! Minden nap 
több százezer kilométert teszünk meg 72 európai közúti 
elosztóközpontunk között, és 72 repülőteret szolgálunk ki a 
kontinens 48 országában.

TERJESSZE KI   
EURÓPAI JELENLÉTÉT!

TERJESSZE KI EURÓPAI JELENLÉTÉT!16

JÁRAT  
72 REPÜLŐTÉR KÖZÖTT

 MINDEN HÉTEN

700
TÖBB MINT

55.000
KÖZLEKEDIK EURÓPAI KÖZÚTI 

HÁLÓZATUNKBAN 
MINDEN HÉTEN

ORSZÁGBAN
48

EURÓPASZERTE

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

SZÉLES 
VÁLASZTÉKA



A TNT SZOLGÁLTATÁSAINAK 
IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖNT 
EGYETLEN SZOLGÁLTATÓ 
KAPCSOLJA ÖSSZE AZ EGÉSZ 
VILÁGGAL 
Mi egy globális hálózatot kínálunk Önnek, így 
vállalkozása rugalmasabb és költséghatékonyabb 
lehet. A küldeményfelvételtől a vámkezelésen 
keresztül a kiszállítás visszaigazolásáig mindent 
elintézünk Önnek. Nemzetközi kapacitásunk lehetővé 
teszi, hogy tökéletesen kapcsoljuk össze Önt az 
ügyfeleivel, bárhol is legyenek azok.

Helyi szakértőink, 200 országot lefedő integrált 
hálózatunk, háztól házig szolgáltatásaink  
és Engedélyezett Gazdálkodói (Authorised Economic 
Operator - AEO) minősítésünk révén elősegítjük 
a különböző vámszabályok okozta nehézségek 
megoldását és a küldemények lehető leggyorsabb 
szállítását.

AZ ÖN  
GLOBÁLIS JELENLÉTE

• Gyorsabb összeköttetések Európa és 
az USA között, 2 napos tranzit idővel a 
TNT Expressz szolgáltatásával

• 12:00 óráig történő kiszállítás az 
USA egész területén időérzékeny 
csomagokhoz, amennyiben a TNT 
12:00 órai Expressz szolgáltatását veszi 
igénybe

• Gyorsabb tranzit idők minden 
szolgáltatáshoz, beleértve a 
gazdaságosabb, kevésbé időérzékeny 
küldeményekhez ajánlott Gazdaságos 
Expressz szolgáltatásunkat is

USA • Menetrendszerű légi összeköttetést 
kínálunk Európa és Kína között 
egész héten

• Rendszeres légi összeköttetések 
Európába/Európából a fő 
kereskedelmi és gyártó 
központokba, mint pl. Peking, 
Csungking és Kanton

KÍNA

• Európa összekapcsolása az ázsiai 
csendes-óceáni térség jelentős  
kereskedelmi központjaival, többek között  
a következőkkel: Tokió, Bangkok, Kuala  
Lumpur, Szingapúr, Sydney és Melbourne

• Nagyobb bizonyosság megbízható tranzit  
időkkel Kelet-Ázsián belül, valamint Európa  
és Kelet-Ázsia, illetve Kína között

• Egész Ázsiát átfogó meghatározott napra 
történő szállítást lehetővé tevő közúti 
hálózatunk kategóriájának legbiztonságosabb 
megoldása, a leggyorsabb háztól házig 
szolgáltatással, amely több mint 125 város 
elérését biztosítja Vietnamban, Thaiföldön, 
Szingapúrban, Malajziában és Laoszban, 
és összeköttetést biztosítanak Kínával 
Hongkongon keresztül

ÁZSIAI CSENDESÓCEÁNI TÉRSÉG

• Menetrendszerű légi  
összeköttetést kínálunk Európa és 
Dubaj között egész héten

• Összeköttetés a jelentős közel-keleti 
üzleti központok között, ideértve 
azt a jelentős közúti hálózatot is, 
amely hét országra kiterjedően 
biztosítja az áru, és a teheráru 
küldemények szállítását

• A meghatározott időre  
és napra történő szolgáltatások 
során a küldemények nyomon 
követhetősége és átláthatósága 
könnyebb ellenőrzést és nagyobb 
biztonságot tesz lehetővé

KÖZELKELET

• Közvetlen légi járatok a legnagyobb 
dél-amerikai városokba Európából, 
Észak-Amerikából és Ázsiából

• Piacvezető jelenlét Brazíliában, 
Chilében és Argentínában,  
a TNT teljes szolgáltatási kínálatával

• Megbízható Expressz és Gazdaságos 
Expressz szolgáltatások Dél-
Amerikában, globális hálózatunkon 
keresztül

DÉLAMERIKA

www.tnt.hu
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AZ ÖN GLOBÁLIS JELENLÉTE18
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SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ  
ESZKÖZÖK
SZERETNÉNK ÖNNEK EGYSZERŰBBÉ 
TENNI A SZÁLLÍTÁST! 
A TNT-vel Ön olyan szolgáltatót választ, melynek a hálózata az egész 
világra kiterjed.

Ha velünk dolgozik, egyetlen kapcsolattartási pont segítségével egyszerű 
tájékozódnia szállításairól, így mindig az Ön kezében van az irányítás. 
Ez egyetlen számlázási rendszert, és futárrendeléshez egyszerűen 
használható szállításszervező  eszközök  széles választékát jelenti.

Így Ön egyetlen gyors telefonhívással vagy néhány egérkattintással 
elintézhet  mindent!

Válassza 
az Önnek 
megfelelő 

megoldást!

SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ ESZKÖZÖK

Minden tevékenységünk az ügyfelek kényelmét szolgálja.

Alkalmazásaink egyszerűsítik a folyamatokat, időt takarítanak meg, 
és mivel csökkentik a papírmunkát, csökken a manuális hibák száma 
is. Eszközeinkkel az információ elérhető közelségben van, így Ön 
magabiztosan tehet ígéretet ügyfeleinek. A küldeményfeladás és  
a nyomon követés nem tart tovább néhány kattintásnál, csakúgy,  
mint a digitális számlázás és minden más adminisztrációs feladat.

Eszközeink felhasználóbarát alkalmazások, így használatukhoz nincs 
szükség képzésre. A szállítási folyamat minden lépését úgy terveztük 
meg, hogy időt és pénzt takarítson meg Önnek, és folyamatosan 
kapcsolatban legyen Ügyfeleivel.

tnt.hu

Ellenőrizze küldeményét a szállítás minden szakaszában néhány egyszerű 
kattintással, amelyhez még bejelentkeznie sem szükséges! Azonnal 
megkapja az árajánlatot, leadhatja a futárrendelést és nyomon követheti 
küldeményét. Takarítson meg időt és fáradságot  ezzel az online 
megoldással, ahol mindent elintézhet egy helyen!

• Azonnali árajánlat export és belföldi küldeményekre

• Azonnali futárrendelés és szállítási dokumentáció-készítés

• A fuvarozási dokumentációk e-mailben törénő küldése az árufelvétel 
helyére

• Valós idejű nyomon követés a szállítás alatt

• Igényeljen eSzámlát hagyományos papír alapú számlái helyett!

myTNT

Amennyiben Ön rendszeresen ad fel küldeményeket, ez a leggyorsabb 
és legegyszerűbb módszer a szállításszervezésre. Lépjen be saját 
hozzáférésével a megbízható online oldalra, ahol biztonságosan 
tárolhatja címeit, futárt rendelhet és elkészítheti a szállítási 
dokumentációt. Mindezt egy helyen, anélkül, hogy be 
kellene lépnie más külső rendszerekbe.

• Azonnali, személyre szabott árajánlat bármilyen 
küldeményre

• Többfelhasználós hozzáférés és részletes 
jelentések

• A fuvarozási dokumentációk e-mailben 
törénő küldése az árufelvétel helyére

• Valós idejű nyomon követés a szállítás 
alatt, amely tartalmazza az átvételi 
igazolás digitális képét is (POD)

• Igényeljen eSzámlát 
hagyományos papír alapú 
számlái helyett!

KÜLDEMÉNYFELADÁS

Rendszereinket az Ön kényelmét figyelembe véve terveztük meg. 
A TNT-nél néhány másodperc alatt rendelhet futárt. Egyszerűen 
csak töltse ki valamelyik szállításszervező rendszerünkben a 
küldeményfeladás sablont, és nyomja meg a „Küldés“ gombot, minden 
egyéb feladatot rendszerünk végez el.

KÜLDEMÉNYFELADÁS
SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ ESZKÖZÖK

20



www.tnt.hu
06 40 31 31 31

EXPRESS MANAGER

Az Express Manager integrálható az Ön rendszereivel,  
így egyszerűsítheti folyamatait a felhasználóbarát interfésszel. 

• Teljes mértékben testreszabható egyedi részlegek vagy több 
telephellyel rendelkező vállalatok számára egyaránt

• Vonalkódos címkék automatikus készítése és nyomtatása

• Árufeladási sablonok elkészítése és tárolása rendszeres küldemények 
esetében

• Küldeményadatok importálása

• A hasonló küldemények konszolidálása a költségek csökkentése 
érdekében

EXPRESS CONNECT

Integrációs megoldásaink széles választéka lehetővé teszi,  
hogy a TNT szállítási szolgáltatásait integrálja honlapjába és belső üzleti 
alkalmazásaiba. 

• Valós idejű nyomonkövetési információk Önnek és ügyfeleinek

• Valós idejű, online árajánlatkérés

• Kereskedelmi számlák és rakjegyzékek készítése

• Vonalkódos címkék gyors készítése

• Összhangban saját arculatával

EXPRESS SHIPPER

Egyszerű alkalmazás, amely teljes, valós idejű áttekintést nyújt 
küldeményeiről, hogy Ön mindig jól informált legyen. 

Kövesse nyomon adminisztrációját egy helyen, és érezze  
a magabiztosságot, amelyet a teljes kontroll biztosít.

• Egyszerű árellenőrzés és futárrendelés

• Szállítási címek kezelése és tárolása

• Szállítási dokumentációk nyomtatása

• A küldemények valós idejű nyomon követése

• Az ügyfelek előzetes e-mail értesítése a küldeményről

EXPRESS IMPORT RENDSZER

Intézze gördülékenyen küldeményei  behozatalát ezzel az online 
rendszerrel, és takarítson meg időt a vámvizsgálatnál!

• Kontrollálja szállítási költségeit előzetes árajánlatkéréssel!

• Kérje árajánlatait és számláit saját pénznemben és saját nyelven!

• Szervezze ismétlődő vagy a rendszeres küldeményfelvételeit gyorsan és 
egyszerűen! 

• Nincs szükség külön TNT-s ügyfélszámra

• Az ügyfelek saját nyelvükön dolgozhatnak

Online,  
minden időben,

megfelelő időben

KÜLDEMÉNYFELADÁS
SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ ESZKÖZÖK
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LEGYEN MINDIG  
JÓL INFORMÁLT!
MEGKÖNNYÍTJÜK KÜLDEMÉNYÉNEK 
NYOMON KÖVETÉSÉT!
Lehetősége van küldeménye helyzetének valós idejű megtekintésére, 
vagy akár arra is, hogy az átvételi igazolás képét (POD) megküldjük 
Önnek e-mail fiókjába. Így mindig biztos lehet abban, hogy 
küldeménye hol van.

Az átvételi igazolás elérhető valós időben, minden nyomon követő 
rendszerünkben.

KÜLDEMÉNYFELADÁS
A KÜLDEMÉNY NYOMON KÖVETÉSE

24

ONLINE

Látogasson el a tnt.hu oldalra, adja 
meg a fuvarlevélszámot vagy saját 
hivatkozási számát, és megkapja a 
percre pontos információt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Amennyiben szeretné tudni,  
hol a küldeménye, de nincs 
hozzáférése a fenti eszközökhöz, 
kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a 
06 40 31 31 31-es telefonszámon!

ALKALMAZÁS

A TNT alkalmazással tudja a 
legkönnyebben nyomonkövetni 
a küldeményeket a szállítás alatt. 
Az integrált Nyomonkövetés 
funkcióval gyorsan megnézheti 
küldeménye státuszát, és 
megtudhatja a várható kiszállítás 
idejét. A letisztult és egyszerű 
dizájnnak köszönhetően egy 
pillantással áttekinthet minden 
információt a küldemény 
állapotáról. 

Ingyenesen letölthető  
Android és iOS rendszerekre.

tnt.com/app

Ellenőrizzen 
minden  
lépést!
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SZOLGÁLTATÁSI  
OPCIÓK
AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT KIALAKÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK
A TNT-nél mindent megteszünk, hogy megfeleljünk üzleti igényeinek. 
Ezért opcionális szolgáltatások széles választékát nyújtjuk küldeményei 
kezeléséhez.  Mondja el elvárásait, és mi személyre szabott 
megoldásokkal segítjük Önt! 

EXPRESSZ BEHOZATALI 
SZOLGÁLTATÁS

Éljen Expressz Behozatali 
szolgáltatásunk előnyeivel 
minden dokumentumnál és 
áruküldeménynél! Az Ön kérésére 
a világ több mint 175 országából 
felvesszük a küldeményét, amit akkor 
szállítunk házhoz, amikor kívánja. 

Elvégezzük a szükséges vámkezelést, 
teljes nyomon követési lehetőséget 
biztosítunk, és Ön  számláját helyi 
pénznemben fizetheti ki.

ELSŐBBSÉGI KEZELÉS

Válassza az elsőbbségi 
kezelést, küldeménye kiemelt 
figyelemben fog részesülni a 
küldeményfelvételtől a kiszállításig! 
Küldeményét jól látható elsőbbségi 
matricával látjuk el.

ÉRTÉKALAPÚ KÁRTÉRÍTÉS

Adja fel nyugodt szívvel értékes 
küldeményeit! Legyen az csomag 
vagy dokumentum, Értékalapú 
kártérítést nyújtunk küldeménye 
sérülése vagy eltűnése esetén.

KÜLÖNLEGES KEZELÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOK

Ha az Ön küldeménye különleges 
kezelést vagy erőforrásokat 
igényel, mert nem rakodható, 
akkor ezt is meg tudjuk oldani. 
Szakképzett munkatársainknak nagy 
tapasztalata van a megszokottól 
eltérő küldemények kezelésében, 
járműveink és létesítményeink 
pedig megfelelnek a  biztonsági 
követelményeknek.

KÜLDEMÉNYFELVÉTEL ÉS 
KISZÁLLÍTÁS

A TNT a rendes munkaidőn kívül is 
dolgozik, így a hét minden napján, 
napi 24 órában szolgálja az Ön 
kényelmét. A munkanap vége után 
is fel tudjuk venni, vagy ki tudjuk 
szállítani a küldeményeket, és 
igény esetén hétvégi kiszállítást is 
végzünk.

KÜLÖNLEGES KEZELÉS / 
VESZÉLYES ÁRUK

A szállítmány néha szokatlan termé-
szetű, ezért speciális erőforrásokat 
veszünk igénybe, hogy a szállítás 
ugyanolyan hatékony és biztonságos 
legyen, mint a szokványos szállítmá-
nyok esetében. 

A nemzetközi szállítási előírásoknak 
megfelelően (IATA, ADR stb.) minő-
sített és kijelölt anyagok szállítását 
és kezelését is vállaljuk (veszélyes 
áruk, szárazjeges küldemények).

VÁMKEZELÉS

A TNT vámcsoportja kiváló szakmai 
szolgáltatást nyújt azért, hogy az 
Ön küldeményeinek vámkezelése 
gördülékenyen történjen. Igény 
esetén kiegészítő vámkezelési 
szolgáltatásokat is el tudunk 
végezni.

SZOLGÁLTATÁSI OPCIÓK26
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A Makita professzionális és fogyasztói kézi szerszámok globális 
gyártója, amely Brazíliában, Kanadában, Kínában, Japánban, 
Mexikóban, Romániában, az Egyesült Királyságban és az Amerikai 
Egyesült Államokban rendelkezik gyártóüzemekkel.

Globális termelői bázisa és nemzetközi forgalmazói hálózata olyan 
összetett ellátási láncot hozott létre, amelynek mindig rugalmasan 
kell reagálnia a keresletre és a kínálatra.

A működés optimalizálása, az ehhez szükséges tőke csökkentése 
és a keresletre való reagálás javítása érdekében a Makita olyan 
logisztikai szolgáltatót keresett, amely egyetlen forgalmazói 
csatornán keresztül képes racionalizálni szállítási hálózatát.

A TNT nyerte el a szerződést a Makita bejövő és kimenő 
logisztikai tevékenységének kezelésére, a kapcsolat biztosítására 
a nemzetközi gyártók hálózata és az egyesült királyságbeli 
forgalmazók között.

A KERESKEDELEMHEZ SZÜKSÉGES 
ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSA

A KIHÍVÁS

A Makita egyetlen szolgáltatót kívánt alkalmazni bejövő és kimenő 
logisztikai tevékenységének racionalizálására, illetve raklapos 
termékei, áruküldeményei és időérzékeny küldeményei szállítására.

A MEGOLDÁS

A szállítási útvonalak optimalizálása révén a TNT integrált, az 
Egyesült Királyságba bejövő és az Egyesült Királyságból kimenő 
hálózatot alakított ki, amely javította a termékáramlást a gyártók és a 
forgalmazók között.

AZ EREDMÉNY

• Jelentősen javult a megfelelő időben kiszállított küldemények aránya

• Nagyobb átláthatóság a folyamat elejétől a végéig

• Alacsonyabb működési költségek

• Jobban ellenőrizhető készletkezelés

A MAKITA 
ELŐRELÉPÉSE

Javult az időben történő 
kiszállítás és csökkent a 

megrendeléstől a kiszállításig 
terjedő idő azáltal,  

hogy ésszerűbbé vált a 
beszállítók, a forgalmazók 

és az ügyfelek közötti szállítási 
hálózat.

ESETTANULMÁNY28
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FELELŐSSÉGTELJES  
SZÁLLÍTÁS

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK
A TNT választásával Ön olyan szervezetet választ, amely teljes 
mértékben elkötelezett a vállalati felelősségvállalás mellett. 

Folyamatosan arra összpontosítjuk figyelmünket, hogy javítsuk 
teljesítményünket az egészséges munkavégzés, a biztonság és  
a környezetvédelem területén. 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk Önnek üzleti célkitűzései 
fenntartható és felelős módon történő eléréséhez.

EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

Munkatársaink és partnereink jelentik sikerünk zálogát, 
ezért sokat áldozunk arra, hogy egészséges és biztonságos 
munkakörülményeket biztosítsunk számukra. Vállalati  
gyakorlatunk és képzési rendszerünk célja az, hogy mindig  
és minden küldemény esetében túlteljesítsük az egészséggel és  
a biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinket. A TNT különösen 
a közúti biztonság folyamatos javítására törekszik úgy,  
hogy a járművekre, a futárokra és a futár utakra összpontosítja 
figyelmét, az alvállalkozók kezelésén túl.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Fuvarozó vállalatként nem hagyhatjuk figyelmen kívül  
a környezetre gyakorolt hatásunkat. Folyamatosan dolgozunk 
az energia és a természeti erőforrások felhasználása, valamint 
a károsanyag-kibocsátás csökkentésén. Célunk: a széndioxid-
hatékonyság javítása a legújabb üzemanyag-takarékos technológia 
felhasználásával, járművezetőink biztonságos és ökologikus 
vezetési készségeinek javításával, valamint útvonalaink és 
hálózataink folyamatos optimalizálásával.

FELELŐSSÉGTELJES SZÁLLÍTÁS30
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KAPCSOLAT

Amennyiben a TNT-vel dolgozik, kiemelkedő szolgáltatásra, 
jól képzett munkatársakra és elkötelezettségre számíthat 
ügyfeleinek tett ígéretei teljesítésében.

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink kiszolgálása mellett és 
örömmel segítünk Önnek!

Kérjük, még ma lépjen velünk kapcsolatba, hogy megismerje 
szolgáltatásunkat!

Hívja a 06 40 31 31 31-es telefonszámot, vagy küldjön e-mailt a 
hu.tntexpress@tnt.com címre!

Látogasson el a tnt.hu oldalra!

ÖRÖMMEL  
SEGÍTÜNK ÖNNEK!
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Ügyfélszolgálat és 
küldeményfelvétel: 

06 40 31 31 31 
www.tnt.hu

www.tnt.hu

TNT  
Szerződési feltételek
Fuvarküldemények továbbítása esetén a  
Fuvarozási feltételek, míg postai küldemények esetén 
a TNT Express Hungary Kft. Postai szolgáltatása 
során alkalmazott Általános Szerződési Feltételei 
alkalmazandóak a megkötött szerződésekre.

A Szerződési Feltételek megtekinthetők a TNT Express 
Hungary Kft. székhelyén kifüggesztve, továbbá  
a www.tnt.hu honlapon.


