
Secure Transport

Naši experti na bezpečnost  Vám poradí a poskytnou potřebné služby při 
přepravě vysoce hodnotného zboží. Je samozřejmostí, že v celém průběhu 
přepravy dodržujeme přísné bezpečnostní podmínky.

miřte výš se Special Handling Services

Dangerous Goods Services

Poradíme  Vám při klasifikaci  Vaší zásilky a pomůžeme vybrat nejbezpečnější 
přepravní řešení.

• Dopravní prostředky vybavené poplašným zařízením

• Satelitní sledování pomocí GPS technologie

• Přímá komunikace s řidiči pomocí mobilních telefonů

• Prioritou je bezpečnost přepravy

• Zásilky jsou v rukou zkušených a vysoce kvalifikovaných expertů

•   ADR certifikát (European agreement on the carriage of 
dangerous goods by road)

•   IATA DGR – proškolení pracovníci na odbavení nebezpečného 
zboží leteckou přepravou

• Pomůžeme  Vám obstarat veškerou potřebnou dokumentaci

• Speciálně vybavená vozidla

Clinical Trials Services

Clinical Express  TNT je unikátní služba pro lékařský, farmaceutický a bio-
technický průmysl. Byla vytvořena proto, aby nabídla speciální přepravní 
řešení pro nemocnice laboratoře, pro které  TNT poskytuje spolehlivý 
a bezpečný servis z hlediska doby přepravy a udržování potřebné teploty 
lékařských vzorků.

• Rychlá a spolehlivá přeprava lékařských vzorků

• Door-to-door servis pro pacienty, lékaře a vědce

• Široká škála služeb, včetně doručení tentýž či následující den

• On-line sledování pohybu  Vaší zásilky

• Profesionální zabalení a přeprava v suchém ledu

Některé zásilky vyžadují speciální zabezpečení, 

protože byly klasifikovány jako nebezpečné, 

vysoce hodnotné nebo křehké, a musí být 

přepravovány ve speciálně regulovaném 

prostředí.

Náš vozový park a vybavení skladu jsou 

přizpůsobeny i těm nejnáročnějším 

bezpečnostním kritériím.  V případě vysoce 

hodnotného zboží používáme vozidla, 

která odpovídají přísným standardům a jsou 

sledována pomocí satelitního systému GPS.

Speciální služby  TNT nabízí bezkonkurenční 

zkušenosti v oblasti manipulace se zásilkami 

jakékoliv povahy (např. lékařské vzorky, hi-tech, 

automobilové součástky atd.). Na  Vaše přání 

jsme schopni přepravit zásilky také v suchém 

ledu a ve speciálních obalech.



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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Posíláte-li nebezpečné či křehké zboží, obraťte se na naše odborníky, kteří pro  Vás rádi zařídí speciálně vybavené vozidlo.  Vaše zásilka 
tak bude doručena bezpečně a včas.

Pokud  Vaše požadavky nemohou být uspokojeny v rámci našich stantdardních služeb, pak Speciální služby  TNT jsou tu právě pro  Vás. 
Poskytujeme nejvyšší úroveň kvality, spolehlivosti a péče o zákazníka, protože jsme tu pro to, abychom pochopili Vaše podnikání.

• Dangerous Goods (Nebezpečné zboží) – bezpečná přeprava nebezpečného zboží

• Zboží podléhající rychlé zkáze – přeprava ve speciálně přizpůsobeném prostředí

• Zásilka obsahující křehké zboží – speciální zacházení

• Vysoce hodnotné zboží – zvýšená bezpečnost při skladování a přepravě

•  Lékařské vzorky – časově náročná přeprava, např – transplantačních orgánů, 
klinických vzorků atd.

Speciální služby … více než  TNT




