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� Expresní letecká nebo pozemní p�eprava dokumentových a zbožových zásilek co celého sv�ta 
� Více než 200 obsluhovaných zemí po celém sv�t� 
� Automatické potvrzení o doru�ení zásilky 
 
 
eFly  Express Docs 
 
� Expresní p�eprava dokument� 
� Maximální hmotnost zásilky 2,5 kg  
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Dokumentem se rozumí každá zásilka, která nemá komer�ní charakter a podle legislativy zem� ur�ení 
nepodléhá celnímu �ízení. 

 
 
eFly Express Goods 

	
� Expresní p�eprava zásilek zboží (vzorky, výrobky, sou�ástky, aj.) 
� Maximální hmotnost letecké zásilky 70 kg 
� Možnost celního odbavení exportních zásilek 
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Zbožím se rozumí každá zásilka, která není dokumentem a má podle legislativy zem� ur�ení komer�ní 
chrakter nebo celní hodnotou p�evyšuje stanovený limit a podléhá tak celnímu �ízení. Ke každé 
zbožové zásilce musí být p�iložena komer�ní nebo proforma faktura. 

 
Hmotnost zásilky pro pozemní a expresní p�epravu je limitována 900 kg na 1 ks. 
 
 
eFly Express Freight 
 
� Expresní p�eprava t�žkých nebo rozm�rných zásilek zboží (vzorky, výrobky, sou�ástky, aj.) 
� Hmotnost zásilky od 70 do 1000kg 
� Speciální zvýhodn�né p�epravní ceny 
� Individuální p�ístup k �ešení jednotlivých p�eprav  
� Možnost celního odbavení 
 
 
 
 
 

	

	

	  Spolehliv� a v�as! 
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Vaše úkoly vy�ešíme za Vás ! 

 
 
Nezdržujte se vypl�ováním AWB 

Vše vy�ešíme za vás. Na základ� vaší objednávky p�epravy obdržíte e-mailem potvrzení o jejím p�ijetí 
spole�n� s elektronickou podobou AWB. 
 
 
Jak objednat vyzvednutí? 

Naše služby m�žete objednávat p�es internet, e-mailem, telefonicky nebo faxem. 
 
 
Zákaznický servis: 

Telefon: 244 013 250    
Hotline:  605 232 972  (hotline 18 – 8 hod. 605 239 659) 
Fax:  261 216 754     
Internet:  www.ekuryr.cz 
E-mail:  info@ekuryr.cz 
Michelská 12a/18 
140 00 Praha 4 
 
 
Vyzvedávání zásilek non-stop 

Vaši zásilku vyzvedneme v Praze a okolí kdykoliv. Využijte možnost objednávat vyzvednutí zásilky 7 
dní v týdnu, 24 hodin denn�. 
 
 
Pravidelné vyzvedávání zásilek 

Nezdržujte se objednáváním! P�esn� podle Vašich pot�eb zajistíme pravidelné vyzvedávání zásilek ve  
sjednaných termínech.  
 
 
Balení zásilek 

Základním p�edpokladem pro bezproblémové doru�ení je správné zabalení Vaší zásilky. 
 
� Používejte obaly odpovídající velikosti a pevnosti  
� Každou �ást zásilky zabalte samostatn� a zajist�te proti pohybu uvnit� obalu  
� K�ehké p�edm�ty balte do silné vrstvy vnit�ního obalu  
� P�i p�eprav� tekutin se ujist�te, že jsou zabezpe�eny proti otev�ení, rozlití a prosáknutí 
 
Neváhejte se informovat, jsme p�ipraveni Vám pomoci. 
Zajistíme Vám rovn�ž odborné zabalení zásilek nestandardních rozm�r� �i vlastností za výhodné 
ceny. 
 
Sledování zásilek 

Na eKurýr se m�žete spolehnout. Aktuální informaci o pohybu vaší zásilky Vám sd�líme na dotaz . 
Vždy Vám navíc e-mailem zašleme potvrzení o doru�ení zásilky. 
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