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Portfolio usługi Kurier na pokładzie 

Cechy usługi 
 Dostawy do większości destynacji na świecie  

     tego samego dnia lub w dniu następnym 

 Rozwiązania stworzone na miarę specyficznych  

     potrzeb klienta 

 Szybka wycena i realizacja 

 Międzynarodowy transport „od drzwi do drzwi”, 

„od drzwi do lotniska”; dedykowany odbiór i dostawa; 

sprawna odprawa celna 

 Najszybszy czas transportu 

 Dostępny 24 godziny na dobę, 365 dni w roku 

Kurier na pokładzie  
Kurier na pokładzie to najwyższej jakości usługa transportowa dla przesyłek ważnych i pilnych.  

Osobisty kurier poleci pierwszym dostępnym lotem, aby zaspokoić potrzebę klienta.  

Specjalista w Dziale Usług Specjalnych organizuje kuriera, monitoruje i zapewnia płynne przejście przez kolejne etapy 

transportu, przekazując informacje do klienta w czasie rzeczywistym.  

 Klient ma wybór, decydując, które specyficzne        

     wymagania  transportu muszą być spełnione 

 Doświadczenie: spokój i poczucie komfortu wynikające 

z pewności, że przesyłka zostanie doręczona  

 Komfort wyboru pomiędzy siecią TNT  

a Kurierem na pokładzie 

 Przejrzystość i kontrola: spełnienie najwyższych  

     oczekiwań klientów dotyczących odbioru i dostawy; 

     zapewnienie poczucia kontroli i komfortu 

Korzyści klienta 

 

 

Rozwiązanie lotnicze 

stworzone na miarę 

specyficznych wymagań 

klienta 

Całkowicie dedykowany 

i bezpieczny transport 

przesyłek ważnych 

 i pilnych  

Pewny i wygodny serwis 

od drzwi do drzwi,  

24 godziny na dobę,  

365 dni w roku 

Wszystkie szczegóły 

dotyczące usługi 

ustalone przed 

podjęciem przesyłki 

Osobisty odbiór  

i dostawa przez 

doświadczonych 

kurierów zapewnionych 

globalnie przez 

organizację 

TNT zarządza całym procesem transportowym od momentu rezerwacji biletów lotniczych, uzyskania wizy w razie 

potrzeby, jak również załatwia wszelkie formalności celne. TNT pozostaje w bliskim kontakcie z kurierem co pozwala,  

aby zarówno wysyłający, jak i odbiorca byli na bieżąco informowani o statusie przesyłki podczas transportu. 

Usługa Kuriera na pokładzie jest najczęściej używana dla przesyłek, które są niezwykle wartościowe, wysoce poufne,  

lub krytyczne dla zachowania ciągłości łańcucha dostaw. Powyższe wymaga specjalnego traktowania i zachowania 

najwyższej staranności dla zapewnienia, że przesyłki dotrą na czas i na pewno. 


