FedEx eShipping Tools

FedEx Ship Manager TM Lite
ułatwia wysyłkę
Chcesz zorganizować wysyłkę swoich towarów tak szybko i prosto, jak to tylko możliwe. Właśnie
dlatego stworzyliśmy FedEx Ship Manager TM Lite, który sprosta Twoim potrzebom.

Szybko
Wystarczą cztery proste kroki, by zorganizować, sprawdzić,
zamówić i śledzić przesyłki aż do końcowego odbiorcy.
Nie trzeba się logować ani rejestrować.

Łatwo
• Nic
 się nie zmienia. Odbiorca, opis przesyłki i inne dane
zostają dokładnie takie same, jak w przypadku Lotniczych
Listów Przewozowych wypełnianych ręcznie, tyle, że przez
Internet jest szybciej, prościej i łatwiej.
• Procedury

przygotowywania lotniczych listów przewozowych
oraz zamawiania wysyłek przez Internet są intuicyjne i łatwe.

Wydajnie
Aktualne stawki, usługi i czasy dostaw umożliwiają Tobie wybór
najbardziej opłacalnych usług w dowolnym czasie.

Niezawodnie
• Pełne

podsumowanie przesyłki widoczne na ekranie pozwala
szybko sprawdzić lub zmienić zamówienie przed jego
potwierdzeniem w firmie FedEx.
• Internetowy

system zamawiania i sprawdzania przesyłek
pozwala zmniejszyć ilość papieru, uniknąć powielania i
wyeliminować błędy.

Twój kontakt z FedEx

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
zadzwoń pod nr tel.

lub odwiedź naszą stronę:

801 002 800

fedex.com/pl

(koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg stawek operatora).

Przygotuj i wydrukuj
Lotniczy List
Przewozowy dla
swojej przesyłki

Wylicz stawki

Oszacuj termin
dostawy

Ustal termin
odbioru przesyłki
przez kuriera

Otrzymuj
automatyczne
powiadomienia o
statusie przesyłki

Od czego zacząć?
Po prostu wejdź na stronę fedex.com/pl
Nie trzeba się logować. Nie trzeba się
rejestrować. Wystarczy tylko:
Twój numer konta FedEx
Skontaktuj się z nami, jeśli go nie posiadasz
Połączenie z Internetem
Połączenie wąsko- lub szerokopasmowe
Drukarka
Do wydrukowania Lotniczego Listu
Przewozowego
Wszystkie przesyłki podlegają Warunkom Przewozu Federal Express dla regionu EMEA (fedex.com/pl/services/terms).

Twój kontakt z FedEx

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
zadzwoń pod nr tel.

lub odwiedź naszą stronę:

801 002 800

fedex.com/pl

(koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg stawek operatora).

Creative: RMP Advertising – RCS Paris B 998 610 810 – Photos: FedEx - Getty Images – © Federal Express Corporation, all rights reserved – April 2014.

FedEx eShipping Tools

