Standard
batoh

auto

pick-up

dodávka

do 160 min.

do 160 min.

160–180 min.

180–240 min.

zásilka do 3 kg
50 x 30 x 10 cm
obálka A3 max.

zásilka do 35 kg
100 x 50 x 50 cm

zásilka do 400 kg
150 x 100 x 130 cm

zásilka do 1000 kg
240 x 140 x 140 cm

89 Kč + 19 Kč/km

105 Kč + 20 Kč/km

149 Kč + 23 Kč/km

320 Kč + 30 Kč/km

vzdálenost měřená po silnici z bodu A do bodu B

Expres
batoh

auto

pick-up

dodávka

60 min.

60 min.

60 min.

90 min.

zásilka do 3 kg
50 x 30 x 10 cm

zásilka do 35 kg
100 x 50 x 50 cm

zásilka do 400 kg
150 x 100 x 130 cm

zásilka do 1000 kg
240 x 140 x 140 cm

cena standard + 50 %

cena standard + 50 %

cena standard + 50 %

cena standard + 50 %

Expres a Super Expres: do vzdálenosti 5 km platí uvedené časy, na delší vzdálenost až 80 min. (vše v závislosti na charakteru zásilky)
Neváhejte se s námi spojit a zjistit více!

Super Expres
batoh

auto

45–60 min.

45–60 min.

zásilka do 3 kg
50 x 30 x 10 cm

zásilka do 30 kg
100 x 50 x 50 cm

cena standard + 100 %

cena standard + 100 %

Tuto službu nelze objednat on-line – jen po domluvě s dispečinkem.
Jiné varianty tarifu na domluvě.

Hromadná zásilka Praha
Dopravní prostředek

Počet zásilek

Cena (Kč)/ks

Kolo, moto
Od 9 ks
130
Automobil
Od 9 ks
160
Automobil
10–34 ks
150
Automobil
35 ks a více
130
Vyzvednutí do 13 hod., doručení druhý den do 17:00. Při množství více jak 35 ks doručení po domluvě.
Hromadné zásilky mimo Prahu pouze po domluvě s dispečinkem.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodatkové služby pro Prahu
Popis

Cena v Kč

Marný dojezd

100% cena tarifu/zásilky

Manipulace
(za každých započatých 5 min.)
Čekání
(prvních 5 min. zdarma, poté za
každých započatých 5 min.)
Předání do vlastních rukou
Asistence druhého kurýra
(nakládka/vykládka)
Mezizastávka

40
30
40
150 Kč/hod.
80 % ceny

Pronájem kurýra

480

Zpáteční

90 % ceny

Uskladnění zásilky 1 ks
(do 24 hod. zdarma)

40

Potvrzení o doručení – telefon,
mail
Dobírka (do částky 10.000 Kč)
Dobírka (nad částku 10.000 Kč)

zdarma
30
50

Rozměr: d x š x v
20 x 10 x 10
40 x 30 x 30
40 x 30 x 30
40 x 30 x 30

