BEMUTATKOZIK
A TNT
Globális csapatunk
szakértői készen állnak
a szállításra
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ÜDVÖZÖLJÜK!
TNT – THE PEOLPLE NETWORK

06 40 31 31 31

ÜDVÖZÖLJÜK!
ÜDVÖZLI ÖNT A TNT!
Globális szakértőink azért dolgoznak,
hogy teljesíthessék ügyfeleinek tett
ígéreteit.
Mindegy, mit szeretne feladni, mindegy,
mi a célállomás, örömmel állunk a
rendelkezésére!
Nap mint nap küldemények millióit
szállítjuk háztól házig, így teljesítve
ügyfeleink ígéreteit. Nincs túl nagy, túl
kicsi vagy túl sürgős küldemény.
Mindig, mindenhol az Ön rendelkezésére
állunk.
VILÁGSZERTE
TÖBB MINT

56.000
MUNKATÁRS

PÁRATLAN EURÓPAI
KÖZÚTI HÁLÓZAT, AMELY

44

ORSZÁGOT
KÖT ÖSSZE

EXPRESSZ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALATOKNAK

GLOBÁLIS HÁLÓZAT
TÖBB, MINT

200
ORSZÁGOS

LEFEDETTSÉGGEL

VILÁGSZERTE NAPONTA

30.000
JÁRMŰVEL
DOLGOZUNK
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AMIBEN SEGÍTHETÜNK
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AMIBEN
SEGÍTHETÜNK
HOZZÁÁLLÁSUNK NEM VÁLTOZOTT
1946 ÓTA: HA ÖN ÍGÉRETET TESZ
ÜGYFELÉNEK, MI MEGVALÓSÍTJUK
Elvisszük a létfontosságú alkatrészt a gyárba, a szerződést az
értekezletre, az árut a raktárba, így Ön vállalata főtevékenységére
koncentrálhat.
56.000 munkatársunkkal a háta mögött Ön magabiztosan léphet új
piacokra. Bízza ránk küldeményeinek háztól házig szállítását több mint
200 országban, hogy üzlete eljuthasson oda, ahol a legjobb lehetőségek
vannak.
Amikor velünk dolgozik, olyan üzleti partnerrel működik együtt, aki
megérti az Ön elvárásait és van iparág specifikus megoldása. Mindegy,
milyen méretű vállalata, mindegy mit szeretne feladni, ügyfélközpontú
szemléletünk eredményeként mindig az Ön igényei állnak
tevékenységünk középpontjában.
A szállítási folyamat minden lépésénél jelen vagyunk, így Ön az igazán
fontos dolgokkal foglalkozhat. Mindegy, hogy küldeményének órára,
vagy napra pontosan kell megérkeznie, számíthat ránk. Kiterjedt és gyors
közúti hálózatunk össze van kötve légi hálózatunkkal, amely garantálja a
szolgáltatás minőségét és az Ön nyugalmát.
Teljesíteni az Ön ügyfeleinek tett ígéreteket, ez az ami hajt minket.
Bizonyosodjon meg erről, válasszon szolgáltatásaink közül
a következő oldalakról!
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VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!

06 40 31 31 31

MINDIG
MEGFELELŐ
IDŐBEN
VÁLASSZA MEG
A TRANZIT IDŐT!
A TNT választási lehetőségeket nyújt, így Ön
mindig megfelelhet ügyfelei elvárásainak. Akár
dokumentumot, akár áruküldeményt, akár
teherárut szeretne feladni, széles szolgáltatási
választékunkból mindig meg fogja találni
az Ön számára megfelelő tranzit időt és árat.

A legsürgősebb
küldeményekhez

IDŐÉRZÉKENY
SZOLGÁLTA
TÁSOK

KÜLÖN AUTÓ
KÜLÖN REPÜLŐGÉP
FEDÉLZETI FUTÁR
SÜRGŐSSÉGI LÉGI TEHERÁRU
KÜLÖNLEGES EXPRESSZ
9:00 ÓRAI EXPRESSZ

Nemzetközi
küldeményekhez,
amikor a gyorsaság
és a biztonság fontos

MEGHATÁROZOTT
IDŐRE ÉS
MEGHATÁROZOTT
NAPRA TÖRTÉNŐ
SZOLGÁLTATÁSOK

EXPRESSZ

10:00 ÓRAI EXPRESSZ
12:00 ÓRAI EXPRESSZ
EXPRESSZ

GAZDASÁGOS

12:00 ÓRAI
GAZDASÁGOS EXPRESSZ
GAZDASÁGOS EXPRESSZ

Nagyobb
tömegű teheráru
küldeményekhez

TEHERÁRU
SZOLGÁLTATÁSOK

LÉGI TEHERÁRU
KÖZÚTI TEHERÁRU

8

www.tnt.hu

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!

06 40 31 31 31

Amikor
az idő
Ön ellen
dolgozik

IDŐÉRZÉKENY
SZOLGÁLTATÁSOK
A LEGSÜRGŐSEBB KÜLDEMÉNYEIHEZ

KÜLÖN AUTÓ

KÜLÖN REPÜLŐGÉP

FEDÉLZETI FUTÁR

SÜRGŐSSÉGI LÉGI TEHERÁRU

Legyen európai szállításai fölött
teljes kontrollja külön autóval.
Ez a háztól házig szolgáltatás
megoldást jelent Önnek, elérhető
a nap minden órájában, a hét
minden napján az Ön igényeihez
illő járművel.

Külön repülőgép szolgáltatásunkat
szokatlanul nehéz, nagy méretű
vagy romlandó áruk gyors háztól
házig történő szállításához
ajánljuk. Mindent elintézünk
Önnek, a küldeményfelvételtől a
vámkezelésen keresztül
a kiszállításig.

Bízza rá dokumentumait és
csomagjait külön futárunkra, aki
egy kereskedelmi járaton szállítja
küldeményét! Ezzel a biztonságos,
háztól házig szolgáltatással
személyesen kézbesítjük
a küldeményt a címzetthez,
Így Ön teljesen nyugot lehet
küldeményével kapcsolatban.

Szerezze meg az elérhető legjobb
kereskedelmi járatnak és a külön
autós küldeményfelvételnek illetve
kiszállításnak a kombinációját!
Szolgáltatásunk tartalmazza a
külön autót, ami közvetlenül az
árufelvételi címről a repülőtérre
szállítja a küldeményt a
kiválasztott járathoz, hogy az
minél gyorsabban eljusson a
célállomásra.
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VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!
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Bízzon
bennünk,
tartjuk az Ön
határidejét!

MEGHATÁROZOTT IDŐRE ÉS
NAPRA TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Szerezzen bizonyosságot szállításáról és
kontrollálja költségeit!
Akár a gyorsaság, akár a kényelem, akár a garantált szolgáltatás az
elsődleges Önnek, a TNT szolgáltatásai között mindig megtalálja a
megfelelő megoldást.

EXPRESSZ SZOLGÁLTATÁSOK

KÜLÖNLEGES EXPRESSZ

9:00 ÓRAI EXPRESSZ

10:00 ÓRAI EXPRESSZ

12:00 ÓRAI EXPRESSZ

EXPRESSZ

Az Ön igényeire szabott megoldás,
hogy megfeleljen ügyfelei
elvárásainak. Ezt a megoldást
nemzetközi hálózatunk és
különautós szolgáltatásunk
összekötésével hoztuk létre.

Garantált kiszállítás a munkanap
elején, a világ nagyobb
városaiban, hogy Ön egy percet
se vesztegessen el a maximális
eredményesség érdekében.

Nyugtassa meg a tudat, hogy mi
teljesítjük ügyfeleinek tett ígéretét
10:00 óráig történő garantált
kiszállítással a világ nagyvárosaiba.

Amennyiben küldeményének délig
a célállomásra kell érnie, akkor ez
a szolgáltatás a legjobb választás
dokumentum, áru és teheráru
küldeményeihez. Garantált
kiszállítás a következő lehetséges
munkanapon több nagyvárosba.

Küldeményét kiszállítjuk a világ
bármely országába a következő
lehetséges munkanapon. Adja le
a futárrendelést és a többit bízza
ránk! Így Ön mindig megfelelhet
ügyfelei elvárásainak.

12

www.tnt.hu

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁST!
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MEGHATÁROZOTT IDŐRE ÉS
NAPRA TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSOK

TEHERÁRU
SZOLGÁLTATÁSOK

GAZDASÁGOS SZOLGÁLTATÁSOK

A TNT-NÉL A NAGY MÉRETŰ
KÜLDEMÉNYEK NEM JELENTENEK
GONDOT

Tartsa kordában költségeit kevésbé sürgős küldeményeinél,
de őrizze meg nyugalmát garantált kiszállításunkkal!

12:00 ÓRAI GAZDASÁGOS EXPRESSZ
A leggazdaságosabb garantált kiszállítás csomag és teheráru
küldeményeihez déli 12:00 óra előtt. Ez a szolgáltatás a leggyorsabb
európai közúti hálózatban valósul meg, amely lehetővé teszi az Ön
számára a bizonyosságot és a költségek ellenőrzését.

Kontrollálja
költségeit!

GAZDASÁGOS EXPRESSZ
Adja fel gazdaságos, meghatározott napra történő kiszállítással kevésbé
sürgős áruküldeményeit és teheráruját a világ bármely országába. Juttassa
el nagyobb küldeményeit a célállomásra, anélkül, hogy aggódnia kellene!

Szállítási módszereink változatosságának előnye, hogy
mindig el tudjuk szállítani azt, amit Ön fel szeretne adni,
függetlenül a küldemény méretétől, tömegétől, vagy
alakjától. Így az Ön üzlete nem ütközik korlátokba.

LÉGI TEHERÁRU
A kereskedelmi járatok használata költséghatékony
megoldás kevésbé sürgős, nagy tömegű küldeményeihez
világszerte. Háztól házig, vagy háztól repülőtérig szóló
megoldásainknál nincs méret vagy súlykorlátozás, így Ön
mindig biztos lehet benne, hogy van megfelelő szállítási
megoldásunk, bármit is szeretne feladni.

KÖZÚTI TEHERÁRU
Költséghatékony szállítás közúton terjedelmes
küldeményei számára. Akár külön autót választ háztól
házig szállítással, akár részrakomány megoldásunkat
választja, biztos lehet benne, hogy minden küldeményét
biztonságosan szállítjuk.

Ideális
a nehezebb/nagy
mennyiségű
küldeményekhez
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SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ ESZKÖZÖK

06 40 31 31 31

SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ
ESZKÖZÖK
NEKÜNK AZ ÖN KÉNYELME
A LEGFONTOSABB
Amikor a TNT-vel dolgozik, mindössze egyetlen telefonszám
hívásával, illetve egyszerűen használható szállításszervező
eszközeink segítségével mindig az Ön kezében van az irányítás.
Alkalmazásaink egyszerűsítik folyamatait, időt takarítanak meg és
mivel csökkentik a papírmunkát, csökken a manuális hibák száma
is. Eszközeinkkel az információ elérhető közelségben van, így Ön
magabiztosan tehet ígéretet ügyfeleinek. A küldeményfeladás és
nyomon követés nem tart tovább néhány kattintásnál. Eszközeink
felhasználóbarát alkalmazások, így használatukhoz nincs szükség
képzésre.

tnt.hu

myTNT

Ellenőrizze küldeményét a
szállítás minden szakaszában
néhány egyszerű kattintással,
amelyhez még bejelentkeznie sem
szükséges! Azonnal megkapja
az árajánlatot, leadhatja a
futárrendelést és nyomon követheti
küldeményét. Takarítson meg időt
és fáradságot, hiszen itt mindent
elintézhet egy helyen!

Amennyiben Ön rendszeresen
ad fel küldeményeket, ez a
leggyorsabb és legegyszerűbb
lehetőségünk a szállítás
szervezéshez. Lépjen be saját
hozzáférésével a megbízható
online oldalra, ahol biztonságosan
tárolhatja címeit, megrendelheti
a futárt, elkészítheti a szállítási
dokumentációt. Mindezt egy
helyen, anélkül, hogy be kellene
lépni más külső rendszerekbe.

EXPRESS CONNECT

EXPRESS SHIPPER

Amennyiben Ön online vezeti
üzletét, integrációs megoldásaink
széles választéka lehetővé teszi,
hogy a TNT szállítási szolgáltatásait
integrálja honlapjába és belső
üzleti alkalmazásaiba.

Egyszerű alkalmazás, amely
valós idejű áttekintést nyújt
küldeményeiről, hogy mindig jól
informált legyen. Kövesse nyomon
adminisztrációját egy helyen, és
érezze a magabiztosságot, amelyet
a teljes kontroll ad.

EXPRESS MANAGER

EXPRESS IMPORT

Azoknak az ügyfeleknek ideális
megoldás, akik nagy mennyiségben,
gyakran adnak fel küldeményeket.
Az Express Manager össze van
kötve saját rendszereivel, így
egyszerűsítheti folyamatait. Az
interfész használata egyszerű,
így megkönnyíti küldeményei
konszolidálását és időt takaríthat
meg.

Szervezze egyszerűen
küldeményei behozatalát ezzel az
online rendszerrel! Így a számlát
forintban és magyarul kapja, amely
lehetővé teszi számlái egyszerű
összehasonlítását, valamint
kontrollálhatja szállítási költségeit.

Online,
megfelelő
időben,
minden
időben
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KÖVESSE NYOMON KÜLDEMÉNYÉT!

06 40 31 31 31

TARTSA KÉZBEN
AZ IRÁNYÍTÁST!
EGYSZERŰEN NYOMONKÖVETHETI
KÜLDEMÉNYÉT A SZÁLLÍTÁS ALATT
A TNT-nél a küldeményfelvételtől a kiszállításig valós időben követheti
nyomon küldeményét a szállítási folyamat során. Ellenőrzéshez és
a tökéletes átláthatósághoz válasszon elektronikus nyomon követő
rendszereink közül! Az átvételi igazolás valós időben elérhető, mindegyik
nyomon követő rendszerünkben.

ONLINE
Látogasson el a tnt.hu oldalra, adja
meg a fuvarlevélszámot vagy saját
hivatkozási számát, és megkapja a
percre pontos információt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Amennyiben szeretné tudni,
hol a küldeménye, de nincs
hozzáférése a fenti eszközökhöz,
kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a
06 40 31 31 31-es telefonszámon!

ALKALMAZÁS
A TNT alkalmazással tudja a
legkönnyebben nyomonkövetni
a küldeményeket a szállítás alatt.
Az integrált Nyomonkövetés
funkcióval gyorsan megnézheti
küldeménye státuszát, és
megtudhatja a várható kiszállítás
idejét. A letisztult és egyszerű
dizájnnak köszönhetően egy
pillantással áttekinthet minden
információt a küldemény
állapotáról.
Ingyenesen letölthető Android és
iOS rendszerekre.
tnt.com/app

Legyen
mindig
naprakész!

„Partneri kapcsolatunk
a szó minden
értelmében jól mutatja,
mit lehet elérni, ha két
hasonló szemléletű
vállalat találkozik
és együttesen
koncentrálnak a kiváló
teljesítményre.”
RICHARD RUSSELL

Group Distribution and Logistics
Manager, Bristan Group
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KAPCSOLAT

06 40 31 31 31

ÖRÖMMEL SEGÍTÜNK
ÖNNEK!
Amennyiben a TNT-vel dolgozik, kiemelkedő szolgáltatásra,
jól képzett munkatársakra és elkötelezettségre számíthat
ügyfeleinek tett ígéretei teljesítésében.
Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink kiszolgálása mellett és
örömmel segítünk Önnek!
Kérjük, hívja a 06 40 31 31 31 telefonszámot vagy írjon e-mailt
a hu.tntexpress@tnt.com címre!

Látogasson el a tnt.hu oldalra!

TNT
Szerződési feltételek
Fuvarküldemények továbbítása esetén a
Fuvarozási feltételek, míg postai küldemények esetén
a TNT Express Hungary Kft. Postai szolgáltatása
során alkalmazott Általános Szerződési Feltételei
alkalmazandóak a megkötött szerződésekre.
A Szerződési Feltételek megtekinthetők a TNT Express
Hungary Kft. székhelyén kifüggesztve, továbbá
a www.tnt.hu honlapon.

Ügyfélszolgálat és
küldeményfelvétel:
06 40 31 31 31

www.tnt.hu

