
Společnosti FedEx a TNT v České republice 
se sloučily!

1. března 2022 se společnosti Federal Express Czech s.r.o. a TNT
Express Worldwide, spol. s r.o. sloučily fúzí. Co se změnilo a co
zůstává stejné? Níže naleznete všechny důležité informace.

Co se pro naše zákazníky změnilo?

Údaje nástupnické společnosti
Jméno právního subjektu:
FedEx Express Czech Republic s.r.o.
Adresa sídla společnosti, fakturační adresa a korespondenční adresa:
Radlická 354/107b, Radlice
150 00 Praha
Česká republika

S účinností od 1. března 2022 by měly být platby prováděny 
bankovním převodem na níže uvedené bankovní účty:
Vlastník účtu: FedEx Express Czech Republic s.r.o.
VAT / EORI: CZ15888959
Ostatní údaje se liší v závislosti na službách, které zákazníci používají:
Údaje pro platby za služby FedEx Express
Bankovní instituce: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: CZ 72 0300 0000 0000 1732 8133 (pro platby v CZK i EUR)
Kód BIC: CEKOCZPPXXX
Údaje pro platby za služby TNT
Bankovní instituce: ING Praha
Číslo účtu pro platby v CZK: CZ 29 3500 0000 0010 0050 3606 
Číslo účtu pro platby v EUR: CZ 35 3500 0000 0013 3050 3609 
Kód BIC: INGBCZPP
Zákazníci, kteří využívají služby FedEx Express i TNT, budou používat všechny 
výše zmíněné údaje.

Vaše faktury
I nadále budete dostávat dvě oddělené faktury za služby FedEx Express a TNT.



Co se v důsledku těchto změn ve struktuře společnosti 
nemění?
Stále můžete používat naše služby a online nástroje:

Naše webové stránky
Navštivte fedex.com a tnt.com

Naše služby
Portfolio našich produktů a služeb zůstává stejné.

Vaše smluvní podmínky
Tato změna nebude mít žádný vliv na podmínky našeho smluvního vztahu.

Váš zákaznický účet
Váš zákaznický účet FedEx nebo TNT se nemění. 

Objednání vyzvednutí zásilky
Zásilky FedEx Express: fedex.com
Zásilky TNT: tnt.com

Sledování zásilek
Zásilky FedEx Express: fedex.com
Zásilky TNT: tnt.com

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat svého obchodního 
zástupce nebo náš zákaznický servis:

Zákaznický servis – služby FedEx Zákaznický servis – služby TNT 
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https://www.fedex.com/cs-cz/home.html
https://www.tnt.com/express/cs_cz/site/home.html
https://www.fedex.com/cs-cz/home.html
https://www.tnt.com/express/cs_cz/site/home.html
https://www.fedex.com/cs-cz/home.html
https://www.tnt.com/express/cs_cz/site/home.html
https://www.fedex.com/cs-cz/customer-support.html
https://www.tnt.com/express/cs_cz/site/support/contact.html

