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Pasūtījuma veidlapa pakalpojumam no ārzemēm
   

  
  

  

 

 

  

  

 

       
 
   

   

  

  

      
 
   
 

  
  
 

   

       
 
      
 

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un atsūtiet uz e-pasta adresi tnt.latvia@tnt.com. Pēc brīža (TNT darba laikā) jūs saņemsiet atbildes e-pastu ar apstiprinājumu un
jūsu pasūtījuma atsauci. Ja jūs neesat saņēmis apstiprinājumu, lūdzu kontaktējieties ar klientu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem pa tālruni 67668000.
Izsekošanas numurs (numurs, kuru variet izsekot TNT mājas lapā www.tnt.lv) un citas sūtījuma paņemšanas detaļas jums tiks nosūtītas, tiklīdz mēs būsim
saskaņojuši visu informāciju ar nosūtītāju un vienojušies par sūtījuma paņemšanu.
SVARĪGI!
· Lūdzu, nesūtiet mums ar roku pildītas vai skanētas veidlapas. Šādu veidlapu apstrāde var veicināt nevajadzīgu aizkavēšanos datu
nolasīšanas grūtību dēļ.
· Pasūtījuma  saņemšana negarantē sūtījuma paņemšanu norādītajā adresē tanī pašā dienā. Sūtījuma paņemšana ir atkarīga no laika, kad importa pasūtījums ir
veikts, nosūtītāja iespējām atbildēt uz TNT pārstāvja zvanu un tā, cik precīzi ir norādīta ar pasūtījumu saistītā informācija.
· Steidzamu pasūtījumu gadījumā mēs iesakām organizēt transportēšanu no nosūtītāja puses-  nosūtītājs kontaktējas ar TNT savā mītnes zemē un izsūta
sūtījumu, izmantojot jūsu klienta numuru.

 

Nosauku ms:

Adrese: Valsts

Pilsēta: Pasta indekss

Kontaktpersona: Tel. Nr:

E-pasts: Gatavs paņemšanai no *
* Paņemšanas laiks tiks saskaņots ar nosūtītāju

Nosūtītājs (Paņemšanas adrese)                                                                                        Lūdzu, aizpildiet visus laukumus

Saņēmēja klienta numurs (maksātājs) Papildus informācija, kura jānorāda (reference)

 

Saņēmējs

Nosaukums 

Adrese:

Pilsēta: Pasta indekss:

Kontaktpersona: Tel. Nr.:

E-pasts:

 Piegādes adrese (Ja atšķiras no saņēmēja)

Nosaukums:

Adrese:

Pilsēta: Pasta indekss:

Kontaktpersona: Tel. Nr.:

E-pasts:

Serviss (atzīmēt vajadzīgo)

9:00 Express * 10:00 Express *

12:00 Express * Express

12:00 Economy Express *Economy Express

Special Express

*   lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanu par 
servisa iespējām 67668000

Preces apraksts
Svars Izmēri (cm)

Kg Grami garums platums augstums

Kopā: Sūtījumam tiks mērīts apjomsvars.

Vispārīgs apraksts Skaits

Papildus iespējas

     

 

   

   

 

   

  

   

Prioritāte Paaugstināta 
                                                        atbildība * Vērtība:                                           Valūta:                                      
* Norādiet apdrošināšanas vērtību un valūtu. Ja vērtība pārsniedz 25 000€, pakalpojums ir jāsaskaņo ar TNT finansu nodaļu.

E-pasts, uz kuru sūtīt pasūtījuma apstiprinājumu.

Nosūtot šo pasūtījumu, jūs piekrītat TNT pārvadāšanas noteikumiem, kuru ir atrodami www.tnt.lv.
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