Formulár pre importnú prepravu
FedEx Express
Oddelenie služieb zákazníkom: 0800 100 868

Dátum

Email: cs.fedex.sk@tnt.com

Inštrukcie: Vyplňte, prosím, Vaše údaje. Skontrolujte,
či sú údaje správne a kompletné a či máte pripravenú
všetku potrebnú dokumentáciu.

Uistite sa, prosím, že formulár odosielate na
správnu emailovú adresu.

Príjemca/Receiver

Odosielateľ/Sender
Názov spoločnosti/Company Name

Názov spoločnosti/Company Name

Adresa vyzdvihnutia/Collection Address

Adresa doručenia/Delivery Address (tovar bude doručený na túto adresu)

Štát/Country

Štát/Country

PSČ/Postal Code

Kontaktná osoba/Contact Person

Kontaktná osoba/Contact Person

Telefón/Telephone Number

Alternatívny kontakt/Alternate Contact Person (nepovinné)

Mobil/Mobile Number

Telefón/Telephone Number

Email/Email Address

Mobil/Mobile Number

Alternatívny email/Alternate Email Address (nepovinné)

Email/Email Address

FedEx zákaznícke číslo/FedEx Account Number (zákaznícke číslo platiteľa)

Alternatívny email/Alternate Email Address (nepovinné)

FedEx zákaznícke číslo tretej strany/FedEx 3rd Party Account Number*
* Ak platiteľom nie je príjemca zásielky.

Detaily zásielky/Shipment Details (Čo dovážate?)
Popis tovaru/Commodity

1. Služba (vyberte príslušnú službu)
1 International Priority

Nebezpečný tovar?/Dangerous Goods?
áno/yes
Hmotnosť/Weight

nie/no

International Economy

International Economy Freight

2. Colná hodnota/Customs Value (hodnota zásielky)
kg

lbs

cm

in

Rozmery/Dimension
Počet kusov/Number of Packages

International Priority Freight

Referencia/Shipment Reference Number

3. Hodnota tovaru/Carriage Value*
Dátum/Package Ready Date

* Ak si želáte objednať Zvýšenú zodpovednosť prepravcu, v kolónke Hodnota tovaru/Carriage
Value je nutné zadať hodnotu prepravovaného tovaru.

Číslo prepravného listu FedEx/FedEx Air Waybill Number (ak existuje)

Vyplnený formulár odošlite, prosím, z Vašej oficiálnej
pracovnej emailovej adresy na cs.fedex.sk@tnt.com. Cenovú
ponuku Vám zašleme v priebehu jedného pracovného dňa od
prijatia Vašej objednávky. Importná preprava sa začne
realizovať až po Vašom odsúhlasení našej cenovej ponuky.

Dôležité upozornenie
• Cenová ponuka bude vypočítaná na základe údajov, ktoré ste uviedli v tomto formulári. Vyhradzujeme si právo zmeniť finálnu cenu za
prepravu na základe skutočných parametrov zásielky (hmotnosť, rozmery).
• Pri importných službách FedEx Express nie je dátum a čas vyzdvihnutia zásielky v zahraničí garantovaný, a preto nemôže byť
predmetom reklamácie.
• Za správne zabalenie zásielky je v súlade s prepravnými podmienkami zodpovedný odosielateľ.
• V prípade tovarových zásielok z krajín mimo EÚ musí odosielateľ priložiť k zásielke aj komerčnú/proforma faktúru pre colné účely.
• Na všetky FedEx Express zásielky sa aplikujú Prepravné podmienky FedEx, ich aktuálnu verziu nájdete na fedex.com/sk.

