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TWÓJ NIEZAWODNY 
PARTNER

OTWIERAMY NOWE MOŻLIWOŚCI

Łączymy Cię z klientami, partnerami i współpracownikami, aby 
twój biznes w pełni rozkwitał.

Pomyślne doręczenie przesyłki to nie tylko ciężarówki, samochody 
dostawcze i samoloty, to przede wszystkim ludzie, którzy 
dotrzymują obietnic. Nasza sieć to specjaliści w każdym sektorze, 
więc dobrze znamy się na potrzebach Twojej branży. Nasi eksperci 
szukają rozwiązań tam, gdzie inni widzą trudności.

Teraz, gdy integrujemy FedEx Express i TNT w jedną firmę 
logistyczną o globalnym zasięgu, otrzymasz dostęp również do 
pełnego portfolio usług i rozwiązań FedEx Express. Będziesz mógł 
korzystać z rozszerzonego międzynarodowego i krajowego zasięgu 
dla paczek i frachtów. Nasz zintegrowany zespół połączy firmy 
dzięki najszybszej w Europie sieci drogowej i bezkonkurencyjnej 
globalnej ekspresowej sieci lotniczej, dając twojemu biznesowi 
jeszcze większą siłę.

Oferujemy szeroki wybór, więc zawsze znajdziesz u nas 
odpowiednią usługę w odpowiedniej cenie. Możesz również spać 
spokojnie dzięki pełnej kontroli nad przesyłką i narzędziom online, 
które pozwalają ją śledzić na każdym etapie podróży.

Nadawanie przesyłek będzie jeszcze łatwiejsze dzięki współpracy 
z jednym dostawcą, który odpowie na wszystkie twoje potrzeby 
transportowe, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Oznacza 
to jedną sieć połączoną z lokalną wiedzą w USA i Kanadzie oraz w 
ponad 200 krajach i terytoriach.

Ale przede wszystkim będziesz współpracować z partnerem, na 
którym możesz polegać. Dostarczamy przesyłki od drzwi do drzwi 
12 milionów razy w ciągu dnia. A każdą z tych przesyłek traktujemy 
jako podstawę długotrwałej współpracy. Łączenie cię z twoimi 
klientami – bez względu na wielkość twojej firmy – to coś, co nas 
motywuje.

WPROWADZENIE3

ZATRUDNIAMY
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WYBIERZ NAJLEPSZĄ USŁUGĘ  
DOSTOSOWANĄ DO TWOICH 
POTRZEB 

WYBIERZ USŁUGĘ

OFERUJEMY SZEROKI 
WYBÓR USŁUG 
Gdziekolwiek i cokolwiek wysyłasz, oferujemy Ci 
pełną kontrolę nad kosztami i czasem doręczenia. 
Z tabeli poniżej wybierz usługi, które najbardziej 
odpowiadają Twoim potrzebom.

Dla bardzo pilnych 
przesyłek

Dla przesyłek 
międzynarodowych 
wymagających 
szybkiej i pewnej 
dostawy

Dla bardzo ciężkich 
przesyłek

TIME 
CRITICAL

TIME & DAY 
DEFINITE 

FRACHTY

DEDYKOWANY SAMOCHÓD

CHARTER LOTNICZY

ONBOARD COURIER

NEXT FLIGHT OUT

SPECIAL EXPRESS

NIGHT EXPRESS

9:00 EXPRESS

10:00 EXPRESS

12:00 EXPRESS 

EXPRESS

FRACHT LOTNICZY

FRACHT DROGOWY

ECONOMY

EXPRESS

4
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DLA NAJBARDZIEJ PILNYCH PRZESYŁEK

Wybierz 
szybkość 

doręczenia

USŁUGI  
TIME CRITICAL 

ONBOARD COURIER 

Gwarancja doręczenia przesyłki 
w określonym przez klienta 
czasie. Możesz być spokojny 
– dedykowany kurier doręczy 
przesyłkę bezpiecznie na miejsce.

•   Osobiste doręczenie przesyłki 
do odbiorcy

•   Bezpieczeństwo, wygoda usługi 
„od drzwi do drzwi”

•   Wylot przesyłki pierwszym 
dostępnym lotem

DEDYKOWANY SAMOCHÓD

Bardzo krótki czas realizacji 
transportu na terenie EU 
dedykowanym samochodem. 
Rozwiązanie to daje możliwość 
doboru najlepszego do wymagań 
środku transportu.

• Rozwiązanie szyte na miarę

•  Optymalizacja połączeń 
w celu zmniejszenia kosztów 
i przyspieszenia dostaw

•  Bezpieczeństwo, wygoda usługi  
„od drzwi do drzwi”, cały dzień, 
każdego dnia

CZARTER LOTNICZY

Elastyczne dostawy 
międzykontynentalne dla 
przesyłek o wadze ponad 
100 kg lub o nieregularnych 
wymiarach i wadze. Szybko i bez 
uszkodzeń dostarczamy je tam, 
dokąd potrzebujesz.

•   Idealne rozwiązanie 
dla niezwykle ciężkich 
i niewymiarowych przesyłek

•   Doręczenia w systemie „od drzwi 
do drzwi” lub „od drzwi do lotniska”, 
od odbioru poprzez odprawę celną 
do doręczenia

•   Przejrzysty system dostaw 
na całym świecie

WYBIERZ USŁUGĘ 
TIME CRITICAL

5

NEXT FLIGHT OUT

Skorzystaj z usługi łączącej 
najbliższy lot komercyjny z 
odbiorem i doręczeniem przesyłki. 
Odbiór i doręczenie odpowiadające 
Twoim wymaganiom – rozwiązanie 
łączące najbliższy lot komercyjny 
z wszystkimi dostępnymi opcjami 
transportu drogowego.

• Szyte na miarę rozwiązanie 
spełniające Twoje potrzeby

• Pełna kontrola nad przesyłką

• Bezpieczna i wygodna usługa 
od drzwi do drzwi dostępna 24 
godziny na dobę, 365 dni w roku
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USŁUGI  
TIME & DAY DEFINITE

9:00 EXPRESS

Odbiór przesyłki w dniu zlecenia 
i doręczenie do godziny 9:00 
następnego dnia roboczego. 

•  Doręczenie do głównych miast 
i centrów biznesu w ponad 
40 krajach

• Przesyłki o wadze do 210 kg

•  Możliwość dodatkowego 
ubezpieczenia przesyłki

PEWNOŚĆ DORĘCZENIA I KONTROLA 
WYDATKÓW
Jeśli najważniejszy dla Ciebie jest czas, wygoda lub gwarancja 
doręczenia, mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązania.

USŁUGI EXPRESS

SPECIAL EXPRESS 

Indywidualne rozwiązania 
transportowe dopasowane 
do specyficznych wymagań 
operacyjnych i czasowych. 
Usługa obejmuje doręczenia 
dokumentów, paczek i frachtów. 

•  Dedykowany odbiór/doręczenie 
aranżowane indywidualnie 

•  Priorytet w sieci kurierskiej 
oraz monitoring przesyłki 
na całej trasie

 •  Dedykowany zespół specjalistów

10:00 EXPRESS 

Rozwijaj swoją firmę, a my w tym 
czasie doręczymy Twoje przesyłki 
do głównych miast i centrów 
biznesu do godz. 10:00. 

•  Doręczenie do głównych miast 
i centrów biznesu w ponad 
45 krajach

• Przesyłki o wadze do 210 kg

•  Możliwość dodatkowego 
ubezpieczenia przesyłek

Dotrzymamy 
Twoich 

terminów

12:00 EXPRESS 

Idealne rozwiązania, gdy Twoja 
przesyłka musi być doręczona 
przed południem. Odbiór w trakcie 
dnia roboczego z dostawą 
przed godziną 12:00. Możliwość 
dodatkowego ubezpieczenia 
przesyłki.  

•  Doręczenie do głównych miast 
i centrów biznesu w ponad 
65 krajach

• Przesyłki o wadze do 500 kg

•  Możliwość dodatkowego 
ubezpieczenia przesyłki

WYBIERZ USŁUGĘ 
TIME & DAY DEFINITE

EXPRESS

Doręczenie przesyłek realizowane 
z dnia na dzień lub najbliższego 
dnia roboczego w godzinach pracy. 
Odbiór przesyłki w dniu roboczym 
w standardowych godzinach pracy.

• Doręczenia na całym świecie

• Przesyłki o wadze do 500 kg

•  Możliwa opcja ubezpieczenia 
oraz opcja Priority dla wszystkich 
przesyłek

6

NIGHT EXPRESS

Krajowe i europejskie dostawy 
poranne przed godz. 8:00. do 
Twoich klientów, którzy potrzebują 
Twojego produkty przed 
rozpoczęciem dnia pracy. 

• Dostawa do wybranych 
pośredników serwisowych, 
szpitali, sklepów, punktów 
wysyłki/odbioru, na targi i  
nie tylko

• Przesyłka nie musi być odebrana 
osobiście przez adresata w 
momencie dostawy

• Dostępne w większych miastach i 
obszarach biznesowych
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USŁUGI ECONOMY
Ekonomiczny cenowo serwis idealny dla mniej pilnych przesyłek 
z gwarantowanym terminem doręczenia.

12:00 ECONOMY EXPRESS 

Doręczenie paczek i frachtów transportowanych w ramach 
konkurencyjnego cenowo serwisu ekonomicznego do godziny 
12:00, do głównych miast i centrów biznesu na świecie.

•  Doręczenie do głównych miast i centrów biznesu w ponad 
25 krajach Europy

• Przesyłki o wadze do 500 kg

•  Możliwość dodatkowego ubezpieczenia dla wszystkich 
rodzajów przesyłek

ECONOMY EXPRESS 

Atrakcyjny cenowo serwis ekonomiczny dla mniej pilnych paczek 
i frachtów realizowany na terenie całej Europy oraz w większości 
krajów na świecie. 

• Doręczenia na całym świecie

• Przesyłki o wadze do 7000 kg w Europie i do 500 kg na świecie

•  Możliwość dodatkowego ubezpieczenia wszystkich rodzajów 
przesyłek

Koszty 
pod pełną 
kontrolą

WYBIERZ USŁUGĘ 
TIME & DAY DEFINITE

USŁUGI 
TIME & DAY DEFINITE

7
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FRACHT DROGOWY

Ekonomiczny transport drogowy dla bardzo ciężkich 
przesyłek. Oferujemy usługę dedykowanego samochodu, 
który dostarczy Twoją przesyłkę szybko i bezpiecznie.

Z TNT NIE MA RZECZY 
NIEMOŻLIWYCH 
Frachty to najlepsze rozwiązanie do transportu przesyłek 
o gabarytach lub zawartości podlegającej wyłączeniu 
z transportu w ramach sieci kurierskiej.

FRACHT LOTNICZY

Efektywne kosztowo rozwiązanie  wykorzystujące loty 
komercyjne dla mniej pilnych, ciężkich przesyłek. Doręczamy 
od drzwi do drzwi lub od drzwi do lotniska. Bez względu na to, 
jakiej poszukujesz usługi, zawsze otrzymasz najwyższą jakość. 
Znajdziemy rozwiązanie spełniające każdą Twoją potrzebę.

Światowy
zasięg

FRACHTY

WYBIERZ USŁUGĘ 
FRACHTY

8
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ELASTYCZNOŚĆ 
ZAWSZE I WSZĘDZIE

Nasza szybka sieć połączeń drogowych na terenie Europy 
daje szerokie możliwości serwisowe. Zaaranżujemy dla 
Ciebie najbardziej efektywne i ekonomiczne transporty tak, 
abyś mógł rozwijać swoją firmę i zdobywać nowe kontakty. 

Od przesyłek do sąsiedniego miasta po doręczenia 
do odległych zakątków świata, przewieziemy każdą 
przesyłkę w systemie „od drzwi do drzwi”. Przemierzamy 
tysiące kilometrów każdego dnia pomiędzy 72 drogowymi 
centrami przeładunkowymi, 72 portami lotniczymi w ponad 
40 krajach Europy. 

POWIĘKSZ ZASIĘG   
SWOJEJ FIRMY

POWIĘKSZ ZASIĘG SWOJEJ FIRMY9

LOTÓW POMIĘDZY

700
PONAD

72 LOTNISKAMI
KAŻDEGO TYGODNIA

55,000
TRANSPORTÓW POMIĘDZY

EUROPEJSKIMI CENTRALAMI  
KAŻDEGO TYGODNIA

KRAJÓW
40+

W EUROPIE

OFERTA
USŁUG KURIERSKICH

SZEROKA



www.tnt.com.pl
801 31 00 00 

KORZYSTAJĄC Z USŁUG 
TNT, ZYSKUJESZ JEDNEGO 
DOSTAWCĘ WSZYSTKICH 
USŁUG 
Oferujemy zintegrowaną sieć połączeń drogowych 
i lotniczych na całym świecie. Czuwamy nad każdym 
etapem podróży przesyłki: od odbioru przesyłki 
poprzez odprawę celną do potwierdzenia doręczenia 
przez odbiorcę. Nasze doświadczenie i umiejętności 
dają gwarancję najlepszej usługi.

Nasi eksperci przeanalizują Twoje potrzeby 
i zaoferują Ci rozwiązania, dzięki którym Twoje 
przesyłki, jak i cały proces ich przewożenia będzie 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
międzynarodowymi regulacjami. 

DAJEMY CI   
ŚWIATOWY 
ZASIĘG

•  Nasz Boeing 777 łączy Europę 
z Dubajem 6 razy w tygodniu

•  Oferujemy połączenia pomiędzy 
głównymi centrami biznesu 
na terenie całego Środkowego 
Wschodu, w tym rozbudowaną 
sieć drogową obejmującą 
7 krajów 

•  Zapewnienie pełnej 
przejrzystości, kontroli 
i bezpieczeństwa usług 
Time & Day Definite

ŚRODKOWY WSCHÓD

•  Własna sieć samolotów Boeing 
747 łączących Europę i Chiny 
pięć razy w tygodniu

•  Regularne loty do/z Europy 
do głównych miast handlu 
i przemysłu, tj. Pekinu, 
Chongqingu, Guangzhou, 
Hongkongu i Szanghaju

CHINY

•  Połączenie z Europy do wszystkich 
kluczowych centrów biznesu krajów 
Azji i Pacyfiku, tj. Tokio, Bangkoku, Kuala 
Lumpur, Singapuru, Sydney i Melbourne

•  Zwiększenie wiarygodności czasów 
doręczeń wewnątrz Azji Wsch., 
pomiędzy Europą, Azją Wsch. i Chinami

•  Ogólnoazjatycka sieć drogowa 
z usługą „od drzwi do drzwi” zapewnia 
doręczenie do ponad 125 miast 
w Wietnamie, Tajlandii, Singapurze, 
Malezji i Laosie oraz połączenia do Chin 
przez Hongkong

KRAJE AZJI I PACYFIKU

•  Połączenia lotnicze pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Europą 
pięć razy w tygodniu

•  Pełen zasięg dla usług Express i 
Economy Express

•  Dostęp do największej na świecie 
gospodarki

AMERYKA 
PÓŁNOCNA

•  Bezpośrednie połączenia do 
wszystkich głównych miast Ameryki 
Płd. z Europy, Ameryki Północnej 
i Azji

•  Pozycja lidera na rynkach Brazylii, 
Chile i Argentyny pozwala na 
oferowanie wszystkich usług TNT

•  Zapewnienie elastycznej oferty usług 
Express i Economy Express na terenie 
Ameryki Płd. poprzez dedykowaną 
sieć lotniczą i drogową

AMERYKA 
POŁUDNIOWA

DAJEMY CI ŚWIATOWY ZASIĘG10
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ZARZĄDZANIE 
PRZESYŁKAMI
TNT ONLINE ZAWSZE POD RĘKĄ 
Współpracując z TNT, otrzymujesz kompletną ofertę usług, 
jedno miejsce kontaktowe oraz indywidualną opiekę. 

Jesteśmy całościowym dostawcą usług.

Zajmujemy się wszystkimi potrzebami przewozowymi naszych 
klientów. Współpracując z TNT, otrzymujesz pełną kontrolę nad 
kosztami i czasem doręczenia.

W ten sposób możesz zamówić wszystko w trakcie jednej rozmowy 
telefonicznej bądź kliknięciem myszy.

Wybierz 
najlepsze 

narzędzie do 
Twoich potrzeb

NARZĘDZIA DO ARANŻACJI WYSYŁKI

Wygoda klientów jest dla nas najważniejsza.

Oferowane przez nas narzędzia online dają możliwość szybkiej aranżacji 
zleceń, oszczędzają Twój czas, możesz je dopasować do swoich 
indywidualnych potrzeb.

Aby zlecić odbiór przesyłki bądź sprawdzić status przesyłki, 
wystarczy kilka kliknięć.

Wszystkie nasze narzędzia online są proste, łatwe i intuicyjne w obsłudze.

Nasze rozwiązania IT pozwalają szybko i sprawnie zarządzać przesyłkami. 
Obsługa aplikacji nie wymaga dodatkowych szkoleń. 

www.tnt.com.pl

Śledź swoją przesyłkę online bez logowania się. Sprawdź szybko koszty, 
zamów kuriera i kontroluj status swoich przesyłek. Oszczędzaj czas, 
korzystając z narzędzi online.     

•  Sprawdź koszty przesyłek krajowych i międzynarodowych

•  Zamawianie kuriera, przygotowywanie dokumentacji przewozowej

•  Informacje o przesyłce wysłane bezpośrednio na skrzynkę e-mail

•   Status przesyłek w czasie rzeczywistym

•   Faktura lub płatność online

myTNT

Idealne rozwiązanie dla stałych wysyłek. myTNT to indywidualny serwis 
internetowy stworzony do zarządzania przesyłkami online. Szybko 
i łatwo możesz wyliczyć stawki za usługi, sprawdzić termin realizacji 
zlecenia, przygotować dokumentację przewozową oraz zarządzać swoją 
książką adresową. 

•  Szybkie sprawdzenie kosztów za poszczególne usługi

•   Możliwość samodzielnego przygotowywania raportów

•   Możliwość powiadomienia Twoich klientów o przesyłce

•   Weryfikacja statusu przesyłek w czasie rzeczywistym

•   Faktura online

ZAMÓW PRZESYŁKĘ

Nasze systemy są stworzone specjalnie dla Ciebie.

Szybko i sprawnie zamówisz kuriera, przygotujesz dokumentację 
przewozową, zlecisz import przesyłki lub sprawdzisz jej status.  

ZARZĄDZANIE 
PRZESYŁKAMI

11
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EXPRESS MANAGER

Rozbudowane narzędzie do zarządzania procesem wysyłkowym 
zawierające aplikację do kalkulacji cen oraz program do tworzenia 
dokumentacji przewozowej.

•   Możliwość dostosowania konfiguracji do jednej lub kilku stanowisk 

•   Automatyczne tworzenie i drukowanie etykiet adresowych

•   Tworzenie i przechowywanie szablonów do wielokrotnych wysyłek

•   Generowanie partii etykiet dla identycznych przesyłek wysyłanych 
do różnych miejsc

•   Konsolidacja podobnych przesyłek w celu zmniejszenia kosztów

EXPRESS CONNECT

Możliwość zintegrowania systemu TNT z systemem klienta w ramach 
istniejącej w firmie klienta sieci informatycznej.

•   Aktualne informacje dla Ciebie i Twoich klientów

•   Aktualne wyceny online dla Ciebie i Twoich klientów

•   Przygotowanie faktur i manifestów

•   Szybki druk etykiet 

•   Integracja systemowa z Twoją firmą 

EXPRESS SHIPPER

Łatwa i przyjazna w użyciu aplikacja dająca możliwość samodzielnego 
administrowania przesyłkami. Łatwa i intuicyjna obsługa, przejrzysta 
forma graficzna oraz szybkość działania.   

•   Sprawdzanie cen i zamawianie przesyłek

•   Zarządzanie i przechowywanie adresów

• Drukowanie naklejek adresowych

•   Sprawdzanie statusu przesyłek w czasie rzeczywistym

•   Wysyłanie powiadomień e-mail

 

EXPRESS IMPORT

Zaaranżuj import swojej przesyłki online. Szybko i bezproblemowo 
załatwimy za Ciebie wszelkie formalności związane z odprawą celną. 

•  Kontroluj swoje zamówienie i zlecanie importów

•   Ustalanie cen oraz wystawianie faktur w lokalnej walucie

•   Łatwe i szybkie organizowanie ponownych zleceń  

•  Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych kont

•   Możliwość pracy w lokalnym języku

Online, na czas, 
o każdej porze

ZARZĄDZANIE 
PRZESYŁKAMI
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PEŁNA KONTROLA  
NAD PRZESYŁKAMI
 OFERUJEMY INTUICYJNE ROZWIĄZANIA 
DO MONITOROWANIA PRZESYŁEK
Aktualizacja danych na bieżąco – przesłanie dowodu doręczenia 
lub statusu przesyłki bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową.

Dowód doręczenia przesyłki jest dostępny w czasie rzeczywistym 
we wszystkich systemach TNT.

.

Kontrola 
na całej 
trasie 
przesyłki

ONLINE

Zlokalizuj swoje przesyłki w 
ciągu zaledwie kilku sekund 
dzięki naszemu narzędziu „Śledź 
przesyłkę”. Po prostu wejdź na 
www.tnt.com, wpisz numer 
przesyłki lub numer referencyjny 
klienta, a natychmiast sprawdzisz, 
gdzie jest Twoja przesyłka 
i kiedy spodziewane jest jej 
doręczenie. Możesz również 
zapisać informacje o przesyłce lub 
przesłać je swoim klientom lub 
współpracownikom w postaci linka 
lub emailem.

APLIKACJA MOBILNA

Aplikacja mobilna TNT to 
najwygodnieszy sposób śledzenia 
drogi Twojej przesyłki. Nasza 
aplikacja pozwala Ci szybko 
sprawdzić, gdzie znajduje się Twoja 
przesyłka i kiedy spodziewane 
jest jej doręczenie. Przejrzystość 
i łatwość użycia spowoduje, że 
od razu znajdziesz wszystkie 
potrzebne informacje.

Dostępna na Androida i iOS.  
tnt.com/app

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest 
Twoja przesyłka, a nie posiadasz 
dostępu do narzędzi online, 
skontaktuj się z Działem Obsługi 
Klienta 801 31 00 00.

ZAMAWIANIE KURIERA 
ŚLEDZENIE TRASY PRZESYŁKI
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USŁUGI  
DODATKOWE
USŁUGI SPECJALNE 
NA SPECJALNE POTRZEBY
Oferujemy kompleksowe i unikatowe rozwiązania w transporcie 
wszystkich rodzajów przesyłek. Realizujemy nawet najbardziej 
nietypowe transporty, od przewozu towarów niebezpiecznych 
po transport dużych, niestandardowych przesyłek.

EXPRESS IMPORT

Dzięki Express Import możesz 
zaaranżować odbiór przesyłek 
ze 175 krajów na świecie.

System daje możliwość ustalania 
cen oraz wystawiania faktur 
w lokalnej walucie, co daje Ci 
pełną kontrolę nad kosztami 
i ewentualnymi zmianami 
kursowymi.

PRIORYTET W SIECI KURIERSKIEJ

Jeśli Twoja przesyłka wymaga 
szczególnych warunków przewozu, 
skorzystaj z naszych dodatkowych 
usług. Pierwszeństwo w sieci 
kurierskiej oznacza szczególną 
opiekę nad przesyłką.  

UBEZPIECZENIE

Dodatkowe ubezpieczenie 
przesyłki w TNT to spokój 
i wygoda. Możliwość dodatkowego 
ubezpieczenia obejmuje 
dokumenty, paczki i frachty. 
W razie uszkodzenia bądź 
zagubienia przesyłki otrzymujesz 
nawet pełny zwrot wartości 
towaru. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW 
NIETYPOWYCH

Usługa przeznaczona dla 
przesyłek wymagających 
szczególnej troski oraz wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa. 
Serwis przeznaczony dla 
przesyłek niebezpiecznych, 
wrażliwych na uszkodzenia bądź 
wartościowych, wymagających 
opieki przeszkolonych specjalistów, 
nietypowych opakowań czy 
właściwie wyposażonych 
samochodów.

ZAMAWIANIE KURIERA 
I DORĘCZENIA

Dział Obsługi Klienta pracuje 
24/7 przez 365 dni w tygodniu. 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
o każdej porze dnia i nocy. 
Doręczamy przesyłki poza 
standardowymi godzinami 
pracy biura. 

TRANSPORT PRZESYŁEK 
SPECJALNYCH

Zgodnie z międzynarodowymi 
regulacjami transportowymi (IATA, 
ADR etc.) możemy zaaranżować 
specjalny transport i obsługę 
towarów zakwalifikowanych jako 
niebezpieczne lub wymagające 
przewożenia w suchym lodzie.

ODPRAWA CELNA

TNT posiada własne agencje celne 
zajmujące się przygotowywaniem 
dokumentacji przewozowej. Nasi 
specjaliści oferują profesjonalną 
pomoc i doradztwo.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W TRANSPORCIE

NASZE ZAANGAŻOWANIE
Naszą misją jest dbanie o środowisko, w którym żyjemy 
i pracujemy. 

Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi troszczymy się 
o bezpieczną przyszłość nas wszystkich. Tworzymy firmę 
odpowiedzialną społecznie. Dążymy do zminimalizowania 
emisji CO2, modernizujemy flotę samochodową i usprawniamy 
funkcjonujące w TNT procesy operacyjne. Testujemy 
i wprowadzamy nowe, ekologiczne technologie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Nasz zespół pracowników i nasi partnerzy to rdzeń naszego 
sukcesu. Dlatego inwestujemy w zdrowe i bezpieczne warunki 
pracy dla wszystkich. Nasze praktyki biznesowe i szkolenia mają 
na celu utrzymywanie na stałym poziomie, a nawet przekraczanie, 
naszych zobowiązań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 
O każdej porze i na każdym etapie transportu przesyłki. W TNT 
dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pracy kierowców 
i stanu technicznego pojazdów naszej floty. 

ŚRODOWISKO

Jako firma transportowa nie możemy ignorować naszego 
wpływu na środowisko. Stale pracujemy nad możliwością 
dalszych redukcji zużywanej energii oraz zmniejszanie emisji 
spalin do środowiska. Wykorzystujemy bezpieczne i ekologiczne 
umiejętności jazdy naszych kierowców oraz stale optymalizujemy 
naszą sieć drogową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W TRANSPORCIE

15



www.tnt.com.pl
801 31 00 00 

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI

Wybierając TNT, możesz być pewien, że otrzymasz najwyższej 
jakości obsługę, fachową pomoc i doradztwo wysokiej klasy 
specjalistów. 

Jesteśmy zespołem, który najlepiej zajmie się Twoimi 
przesyłkami.

Skorzystaj z naszych usług jeszcze dziś!  

Zadzwoń: 801 31 00 00 

Odwiedź www.tnt.com.pl

UDZIELIMY CI 
PEŁNEGO WSPARCIA
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Warunki Przewozu TNT
Wszystkie przewożone przez TNT towary 
podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu 
TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.

Warunki Przewozu znajdują się na stronie 
www.tnt.com.pl

801 31 00 00 

www.tnt.com.pl


