DHL SERVICEPOINT - Expresné doručovanie s DHL
DHL SERVICEPOINT je partnerská recepcia DHL, odkiaľ si jednoducho a pohodlne pošlete Vašu
zásielku. Pre odoslanie zásielky nepotrebujete mať s DHL žiadnu zmluvu. Jediné, čo potrebujete
urobiť, je priniesť Vašu zásielku na Infopult v Poluse a vybrať si zodpovedajúcu veľkosť z
ponuky štandardných obalov DHL.
DHL EXPRESS EASY je zjednodušená služba pre posielanie Vašich zásielok v sieti DHL
SERVICEPOINT. Získate tu nielen zvýhodnenú cenu oproti štandardnému cenníku služieb, ale
zároveň aj obaly na zabalenie Vašich zásielok. V pravidelných intervaloch kuriér spoločnosti DHL
vyzdvihuje zásielky a postará sa o ich bezpečné a rýchle doručenie príjemcovi.
Zásielkové hodiny
Zásielky je možné podať kedykoľvek počas otváracích hodín infopultu:
Po-Pi: 9:00 - 20:00
Víkendy a sviatky: 10:00 - 19:00

“Zásielky podané v pracovných dňoch po 18:00 a počas víkendov a sviatkov budú odoslané
nasledujúci pracovný deň.”
Výhody
zvýhodnená cena oproti štandardným službám – viac ako 50 % zľava
rýchla letecká preprava zásielok – po Európe už od jedného pracovného dňa, mimo Európy - už
od dvoch pracovných dní (viac na www.dhl.sk)
obalový materiál zadarmo – k dispozícii máte 8 veľkostí DHL obalov pre zabalenie Vašich
zásielok
jednoduché odosielanie dokumentov alebo tovarov do celého sveta
jednoduchý a rýchly proces odosielania zásielok (platba v hotovosti)
Cena
Cena za prepravu je stanovená podľa veľkosti obalu a požadovaného miesta doručenia, každý
obal má stanovenú maximálnu nosnosť. Len v prípade tejto služby váha zásielky neovplyvňuje
výslednú cenu prepravy.
Platba je možná iba v hotovosti.

Zakázaný tovar
Starožitnosti (krehké alebo/a rozbitné), azbest, nebezpečný tovar, hazardný alebo kombinovaný
materiál, kožušiny, ľudské pozostatky, vrátane popola, narkotiká (ilegálne), šperky, drahé
kamene, drahé kovy, zlaté tehly, strieborné prúty, živočíchy (vrátane hmyzu, kukiel, červov, rýb,
liahnucich sa vajec, vtákov), pirátske kópie, falzifikáty, peniaze, bankovky, mince, drogy a
narkotiká, zbrane a ich časti, strelivo, munícia, náboje, obchodovateľné cenné doklady na
doručiteľa, pornografia

