Ceník z Prahy po ČR a na Slovensko
Ceny jsou uvedeny bez DPH

PŘÍMÝ KURÝR – po ČR a na Slovensko
Kdy použít ? „Když vaše zásilka má cenu zlata“.

Přímý kurýr je služba vhodná pro urgentní zásilky, pro vysoce hodnotné a ceněné dokumenty, u nichž
je potřeba 100% jistota včasného a přesného doručení, jakož i doplňkové služby, jako může být
vyhledání a ověření příjemce, doručení do vlastních rukou atd. – výběrová řízení, smlouvy, výpovědi
smluv, aj.
Objednáte-li si PŘÍMÉHO KURÝRA, kurýr od Vás zásilku převezme spolu s přesnými údaji o příjemci,
kontaktním telefonem a ihned vyjede doručit. Bez omezení operativních hodin. I o víkendech.
Pro přesný výpočet ceny použijte naši Kalkulačku online. Cena je stanovena podle počtu kilometrů
tam i zpět.
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SBĚRNÁ SLUŽBA – z Prahy po celé ČR a naopak
Kdy použít ? Když doručení vaší zásilky snese i zpoždění,. „Hlavně, že je doručeno bezpečně, vše je dohledatelné ,
spolehlivé, kurýr si přijede a je to“,
Hmotnost zásilky v kg

0 – 0,5 (obálka A4)
0,5 - 5
5 - 15
15-30
30-50
50-75
75-100

Druhý den*

Druhý den do 12 hodin*

210
380
490
730
940
1 285

285
465
595
908
1 165
1 580
1 850

1 475

Objednávat do 15
hodin.
Doručujeme spolu
s ostatními zásilkami.
čas NENÍ
GARANTOVÁN

Upozornění: Pokud vám jde o 100% jistotu dodržení času doručení, použijte službu
PŘÍMÝ KURÝR!
*Předpokládaná doba doručení.

Express Parcel System, s. r.o.
www.epskuryr.cz

Přístavní 5
170 00 Praha 7

IČ: 612 48 380
DIČ: CZ61248380

Zásilky na SLOVENSKO
Objednávat do 15 hod

Bratislava NOONTIME

Bratislava OVERNIGHT

Praha -> SLOVENSKO
(mimo Bratislavu)

SLOVENSKO -> Praha
(mimo Bratislavu)

Express Parcel System, s. r.o.
www.epskuryr.cz

hmotnost
do 15 kg
každý další kg
do 2 kg
do 3 kg
do 4 kg
do 5 kg
každý další kg
do 0,5 kg (obálka A4)
do 5 kg
do 15 kg
každý další kg
do 0,5 kg (obálka A4)
do 5 kg
do 15 kg
každý další kg

Přístavní 5
170 00 Praha 7

cena

čas doručení

650
+30
390
450
500
550
+30
370
650
760
+20
980
1 000
1 200
+30

druhý den do oběda – do
12. hodiny
ČAS JE GARANTOVÁN

druhý den kdykoliv
během dne

do 48 hod

IČ: 612 48 380
DIČ: CZ61248380
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