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ВІТАЄМО

Ми – міжнародна команда фахівців,
готових допомогти вам виконати обіцянки,
дані вашим клієнтам. 

Яким би не був ваш вантаж, довірте його
доставку нам.

Ми доставляємо мільйон відправлень
щодня та допомагаємо компаніям розвиватись.
Ми готові доставляти відправлення по всьому 
світу 24 години на добу.

ДОБРОГО ДНЯ.

МИ – TNT. THE PEOPLE NETWORK

+56.000
СПЕЦІАЛІСТІВ

У ВСЬОМУ СВІТІ

44
КРАЇНИ

НЕПЕРЕВЕРШЕНА 
ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖЬНЯ 

МЕРЕЖА ОХОПЛЮЄ

57 ЛІТАКІВ

30.000 АВТОМОБІЛІВ

ЩОДЕННО 

ДОСТАВЛЯЮТЬ ВАНТАЖІ                                                                    

ПО ВСЬОМУ СВІТУ

+200
КРАЇН

ЄДИНА ПОВІТРЯНА ТА 
ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА ОХОПЛЮЄ

ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ
КЛІЄНТІВ

ЕКСПРЕС- 
ДОСТАВКА

ВІТАЄМО 
МИ - TNT
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НАША МІСІЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
НЕЗМІННОЮ З 1946 РОКУ –ЯКЩО 
ВИ ДАЄТЕ КЛІЄНТАМ ОБІЦЯНКУ, МИ 
ДОПОМАГАЄМО ЇЇ ВИКОНАТИ
Ми доставляємо важливі комплектуючі на заводи, контракти на 
зустрічі, товари на склади, щоб ви змогли досягти успіху у своїй 
справі.

З нашою командою, що складається з 57000 спеціалістів, на вашому 
боці, ви з упевненістю можете підкорювати нові ринки. Довірте нам 
доставку від дверей до дверей у більш ніж 200 країнах - і ваш бізнес 
зможе розвиватися у напрямку кращих можливостей.

Коли ви працюєте з нами, ви працюєте з партнером, який розуміє 
ваші потреби і пропонує галузеві рішення. Незалежно від розміру 
вашої компанії і типу відправлень, для TNT ваші потреби є 
центральним пріоритетом в роботі.

Ми подбаємо про всі етапи перевезення, щоб ви могли зосередитися 
на тому, що виходить у вас найкраще. Ви можете покластися на нас, 
як при доставці до визначеного дня, так і до визначеного часу. Наша 
найшвидша і широка дорожня мережа, інтегрована з авіамережею 
гарантує вам впевненість в якості послуг.

Саме виконання ваших обіцянок перед клієнтами змушує нас 
рухатися уперед.

Щоб побачити нас в дії, оберіть одну з послуг на наступних 
сторінках.

ЯК МИ МОЖЕМО  
ВАМ ДОПОМОГТИ

ЯК МИ МОЖЕМО ВАМ ДОПОМОГТИ
www.tnt.ua

0800 303 335
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ОРІЄНТУЄМОСЯ НА 
‘ВЧАСНІСТЬ’
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ОБЕРІТЬ ШВИДКІСТЬ ВАШОГО 
ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК
TNT надає вибір, тому ваш бізнес завжди зможе 
відповісти на вимоги ваших клієнтів. Наш широкий 
портфель послуг дозволить вам контролювати строки і 
витрати на процес поставок.

Для найбільш 
термінових 
відправлень

Для міжнародних
відправлень, коли
важливі швидкість
та упевненість в 
результаті

Для крупногабаритних
вантажів

НАДТЕРМІНОВА
ДОСТАВКА

ДОСТАВКА ДО 
ВИЗНАЧЕНОГО
ДНЯ І ЧАСУ

ВАНТАЖНІ  
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНО ВИДІЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ОКРЕМОЮ АВІАНАКЛАДНОЮ

ОСОБИСТИЙ КУР’ЄР

SPECIAL EXPRESS

9:00 EXPRESS

10:00 EXPRESS

12:00 EXPRESS  

EXPRESS

AIR FREIGHT

ROAD FREIGHT

SEA FREIGHT

ECONOMY
12:00 ECONOMY EXPRESS

ECONOMY EXPRESS

EXPRESS

ОБЕРІТЬ СВОЮ ПОСЛУГУ
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ОКРЕМОЮ
АВІАНАКЛАДНОЮ

Використовуйте пріоритетне 
оформлення на найближчий 
рейс для доставки великих і 
термінових вантажів. Ідеальне 
рішення для доставки важких, 
габаритних вантажів чи товарів, 
що швидко псуються як від 
дверей до дверей, так і від 
дверей до аеропорту. 

ДЛЯ ВАШИХ НАЙБІЛЬШ ТЕРМІНОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

СПЕЦІАЛЬНО ВИДІЛЕНИЙ
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

Отримайте повний контроль над 
доставкою з вашим спеціально 
виділеним транспортним 
засобом. Доставка від дверей 
до дверей 24 години на добу 7 
днів на тиждень дозволяє вам 
безперервно адаптовуватись до 
потреб бізнесу.

ОСОБИСТИЙ КУР’ЄР                                                                     
                     

Відправляйте важливі документи 
і пакунки за допомогою 
спеціально виділеного кур’єра 
найближчим комерційним 
рейсом та насолоджуйтесь 
абсолютним спокоєм і 
впевненістю.

ОБЕРІТЬ СВОЮ ПОСЛУГУ

Коли  
важлива

кожна 
хвилина

НАДТЕРМІНОВА 
ДОСТАВКА
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ДОСТАВКА                   
ДО ВИЗНАЧЕНОГО  
ДНЯ І ЧАСУ

9:00 EXPRESS

Доставка документів і пакунків 
до початку робочого дня у великі 
міста світу, аби ви не втратили 
жодної хвилини продуктивної 
роботи. 

ВПЕВНЕНІСТЬ В ДОСТАВЦІ І КОНТРОЛЬ 
ЗА ВАШИМ БЮДЖЕТОМ
Яким би не був ваш пріоритет - швидкість, зручність чи доставка 
точно у строк, - TNT знайде необхідне вам рішення.

ПОСЛУГИ EXPRESS

SPECIAL EXPRESS 

Це рішення пропонує особливі 
умови прийому відправлення і 
доставку в обраний вами час, 
аби допомогти вам відповідати 
потребам ваших клієнтів.

12:00 EXPRESS 

Доставка до опівдня - для 
ідеального балансу між вартістю 
і швидкістю. Ми доставляємо 
документи, пакунки і вантажі до 
12:00 найближчого робочого дня  
у великі міста світу.

10:00 EXPRESS 

Ми допомагаємо вам ефективно 
планувати ваш робой день, 
доставляючи документи і 
пакунки у великі міста світу до 
10:00 найближчого робочого 
дня.

EXPRESS 

Ми доставимо ваші документи, 
пакунки та вантажі по території 
України і практично в будь-яку 
точку світу на наступний чи 
найближчий робочий день.

Довірте 
нам 

доставку 
точно у 

строк

ОБЕРІТЬ СВОЮ ПОСЛУГУ
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ПОСЛУГИ ECONOMY
Зменшуйте ваші витрати на доставку більш термінових 
відправлень.

12:00 ECONOMY EXPRESS 

Ця послуга ідеальна для економічної доставки посилок та вантажів 
до опівдня визначеного дня. Ми доставляємо вантажі за допомогою 
найшвидшої дорожньої мережі у Європі. 

ECONOMY EXPRESS 

Для менш термінових відправлень оберіть економічну послугу по 
доставці до визначеного дня. З легкістю відправляйте гарабитні 
вантажі у будь-яку точку світу. 

SEA FREIGHT

Контейнерні перевезення для економічного 
транспортування крупногабаритних вантажів. 
Оберіть варіант доставки: від дверей до дверей, від 
дверей до порту чи від порту до порту.

ВАНТАЖНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
З TNT ВІДПРАВЛЯТИ ВАЖКІ ТА 
ГАБАРИТНІ ВАНТАЖІ ЛЕГКО
За домопогою різноманітних видів транспорту ми 
завжди зможемо доставити будь-який вантаж незалежно 
від його ваги і розмірів. 

AIR FREIGHT 

Економічно ефективне рішення для доставки 
термінових вантажів по всьому світу від дверей до 
дверей чи від дверей до аеропорту.

Контролюйте
ваші витрати

Ідеально
для 

важких та 
об’ємних 
вантажів

ОБЕРІТЬ СВОЮ ПОСЛУГУ

ROAD FREIGHT

Автомобільні перевезення для економічного 
транспортування крупногабаритних вантажів. Ви 
можете обрати виділений траспортний засіб цілком 
для вашого вантажу або оплатити тільки об’єм, що 
займає ваш вантаж в автомобілі.

ДОСТАВКА                       
ДО ВИЗНАЧЕНОГО  
ДНЯ І ЧАСУ
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ІНСТРУМЕНТИ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ВІДПРАВЛЕНЬ
ВАША ЗРУЧНІСТЬ В ЦЕНТРІ       
НАШОЇ УВАГИ
Працюючи з TNT, ви отримуєте доступ до зручних у 
використанні електронних сервісів, котрі дозволяють вам 
завжди зберігати контроль над ситуацією.

Наші інструменти оптимізують вашу роботу та економлять час 
оформлення друкованих документів і виключають можливість 
помилок.

Вся інформація завжди під рукою, а створення та відстеження 
відправлень можливе за допомогою декількох кліків мишкою. Всі 
наші інструменти інтуїтивно зрозумілі і зручні, тому ними легко 
користуватись навіть без підготовки.

Онлайн,
вчасно,
в будь-який
час

WWW.TNT.UA 

Створюйте відправлення за 
допомогою New Booking Tool на 
нашому сайті без необхідності 
реєстрації. Отримайте 
інформацію про вартість, 
оформлюйте відправлення 
та відстежуйте його прямо 
на сайті. Збережіть свій час, 
використовучи цей простий 
електронний інструмент.

myTNT 

Якщо ви оформлюєте 
відправлення регулярно - 
найбільш простий та швидки 
спосіб. Ви отримаєте доступ 
до власного захищенного 
кабінету myTNT на сайті www.
tnt.ua, де зможете створбвати 
відправлення, зберігати адресну 
книгу та багато іншого.

EXPRESS MANAGER 

Програма Express Manager 
має розширені функції і 
можливостями зберігання 
великих об’ємів данних. Вона 
дозволяє легко керувати 
великою кількістю відправлень.

EXPRESS CONNECT 

Якщо ви керуєте своїм бізнесом 
онлайн, скористайтесь нашим 
пакетом рішень з інтеграції 
сервісів TNT у ваш веб-сайт та у 
інші додатки.

EXPRESS SHIPPER 

Цей легкий у використанні 
додаток встановлюється на ваш 
комп’ютер та забезпечує доступ 
до всіх функцій у будь-який час.

EXPRESS IMPORT 

Полегшіть процес імпортування 
за допомогою цієї онлайн-
системи та повністю 
контролюєте свої транспортні 
витрати.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ВІДПРАВЛЕНЬ
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ЗБЕРІГАЙТЕ КОНТРОЛЬ 
НАД СИТУАЦІЄЮ
ВІДСТЕЖУВАТИ ВІДПРАВЛЕННЯ ЛЕГКО

З моменту прийому вашого відправлення до моменту його доставки 
ви можете відстежувати процес в режимі реального часу, а також 
отримувати підтвердження із зображенням підпису отримувача. 
Просто оберіть один з наших електронних сервісів по відстеженню.

РІЧАРД РАССЕЛ,
менеджер

з дистрибуції та логістики
компанії Bristan Gropup.

“Це - партнерство у 
всіх значеннях цього 

слова, що демонструє 
реальні результати, 

яких можуть досягнути 
дві компанії, спільно 
працюючи і націлені 

на бездоганну якість у 
всьому.”

ВІДСТЕЖЕННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

Отримуйте 
інформацію,
коли вона 
необхідна

ONLINE

Дізнайтесь актуальний статус 
вашого відправлення на 
www.tnt.ua за допомогою 
номера накладної чи позначки 
відправника.

EMAIL

Статус вашого відправлення і 
підтвердження доставки можуть 
бути надіслані на ваш email. Для 
цього відправте номер накладної 
чи позначку відправника на 
адресу:

tnt.ua@tnt.com

КОНТАКТ ЦЕНТР

Якщо вам потрібно дізнатися, 
де перебуває відправлення, 
і у вас немає доступу до 
зазначених інструментів, будь 
ласка, зателефонуйте у службу 
обслуговування клієнтів за 
номером 0800 303 335.

SMS ПОВІДОМЛЕННЯ

Відправте номер накладної 
чи позначку відправника на 
номер +44 7860 010 203 - та 
вам надійде повідомлення зі 
статусом вашого відправлення

APP

Відстежуйте ваші відправлення 
за допомогою мобільного 
додатку, доступного для iPhone, 
Android, Blackberry та Windows 
Mobile. Просто завантажте TNT 
App за посиланням:

http://expressmobile.tnt.com
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Працюючи з TNT, ви отримаєте найвищий рівень сервісу, 
професійний персонал і відповідальний підхід до всіх ваших 
запитів. 

Зверніться до нас сьогодні, щоб оцінити наш сервіс. 

Зателефонуйте за номером 0800 303 335 чи відправте 
електронний лист на адресу tnt.ua@tnt.com.

Відвідайте сайт www.tnt.ua

МИ ЗАВЖДИ 
ГОТОВІ ДОПОМОГТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
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TNT  
умови надання послуг
Перевезення всіх відправлень здійснюється 
у відповідності до Генеральних умов 
перевезень. Текст Генеральних умов 
перевезень доступний в офісі TNT чи на 
сайті www.tnt.ua.

Контактні дані
ТОВ “ТНТ УКРАЇНА”

вул. Центральна 21 ж., с.Гора, Київська обл., 
Бориспільський р-н., Україна, 08324

Телефон відділу по роботі з клієнтами:                     
0800 303 335

Email: tnt.ua@tnt.com

www.tnt.ua


