
PŘEPRAVA ZÁSILEK NA ÚZEMÍ PRAHY 

 
 

 

 
 
STANDARD zásilka  

 Doručení zásilky kamkoliv v Praze do 120 minut 
 Automatické potvrzení o doručení zásilky na Váš e-mail 
 Možnost objednání přes internet 

 
 
Ceny přepravy a služeb v Praze  
 

Dopravní 
prostředek 

Nástupní 
sazba 

Sazba za 
1 km 

Druh zásilky Maximální 
rozměry zásilky 

Max. 
hmotnost 

Batoh 77,- Kč 17,- Kč dopisy,dokumenty,malé balíčky 70x40x20 cm 5kg 

osobní auto  89,- Kč 18,- Kč dopisy,dokumenty,balíky 120x60x30 cm 50kg 

pick-up   135,- Kč 20,- Kč balíky, palety 130x90x120 cm 450kg  

VAN   265,- Kč 35,- Kč balíky, palety, objemné zásilky 300x175x175 cm 1500kg 

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH a aktuálního palivového příplatku www.ekuryr.cz 
 

 
 

EXPRES přeprava zásilek 

 Doručení zásilky kamkoliv v  Praze do 60 minut 

 Automatické potvrzení o doručení zásilky na Váš e-mail 

 Možnost objednání přes internet 

 Výpočet ceny jako v režimu STANDARD plus 50% 
 
 

SUPER EXPRES přeprava zásilek   

 Doručení zásilky v regionu Praha do 30 minut 

 Automatické potvrzení o doručení zásilky na Váš e-mail 

 Realizace konkrétní přepravy je možná pouze po dohodě se zákaznickým servisem 

 Výpočet ceny jako v režimu STANDARD plus 100% 
 

EKONOMY zásilka 

 Doručení zásilky kamkoliv v Praze, zpravidla do 240 minut, nejpozději však ve stejný den do 18 hodin. 
Pokud není adresát přítomen, doručíme na vyžádání zásilku zpět nebo znovu následující den ráno do 
9:30 Zpětné nebo opakované doručení je zpoplatněno. 

 

Ceny přepravy - zásilka ekonomy 

Dopravní 
prostředek 

Paušální 
cena 

Druh zásilky Maximální 
rozměry zásilky 

Max. 
hmotnost 

osobní auto  120,- Kč dopisy,dokumenty,balíky 100x50x50 cm 10kg 

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH a aktuálního palivového příplatku www.ekuryr.cz 

 
 

www.eKuryr.cz Spolehlivě a včas! 



 

Služby eKurýr zahrnují v ceně tyto výhody: 

 On-line objednávka prostřednictvím internetu (www.ekuryr.cz)      

 On-line objednávka prostřednictvím emailu (info@ekuryr.cz) 

 On-line objednávka prostřednictvím zákaznického servisu  na telefonních číslech: 241 080 251, případně 
hotline: 604 232 972 nebo 731 471 954. 

 On-line přehled zásilek včetně sledování informací o doručení = služba audit 

 Potvrzení o přijetí objednávky na Váš email – zdarma 

 Zaslání fotky kurýra, který přepravu bude realizovat na Váš email - zdarma 

 Automatické potvrzení o doručení zásilky na Váš e-mail - zdarma 

 Job numbers – označení zakázek např. nákladová střediska dle potřeb zákazníka  

 Detailní výpis k fakturaci 
 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY  

 

NIGHT & WEEKEND PLUS 

 Tato služba Vám umožní objednat přepravu zásilky i v mimopracovní době (18:00-08:00 hod), o 
víkendech a svátcích. Nástupní sazba plus sazba dle vzdálenosti v km podle parametrů zásilky a 
použitého dopravního prostředku.  

 K této standardní částce je účtován příplatek 100%. 

 Jak objednat službu? Zavolejte na 241 080 251 nebo 605 239 659, budete spojeni s dispečerem, který 
je připraven okamžitě reagovat na Vaše přepravní požadavky. Připravte si laskavě klientské číslo pro 
identifikaci. 

 

PRAVIDELNÝ KURÝR 

 Na základě Vašeho požadavku může být pravidelně se opakující přeprava objednána automaticky bez 
potřeby Vašeho kontaktu s námi. 

 

ČEKÁNÍ KURÝRA 

 Zdarma je prvních 10 minut čekání. 

 Za každých dalších započatých 5 minut účtujeme 20,- Kč. Čekáním kurýra se rozumí zdržení kurýra 
způsobené zákazníkem (např. kurýr přijíždí v dohodnutém čase a zásilka není připravena). 

 

NAKLÁDKA A VYKLÁDKA 

 Prvních 10 minut činností je zahrnuto v ceně. 

 Za každých dalších započatých 5 minut účtujeme 20 Kč. U některých činností je možné dohodnout 
paušální sazby (např. Osobní Kurýr). 

 

OPAKOVANÉ DORUČENÍ, MARNÝ DOJEZD KURÝRA 

 Za opakované doručení adresátovi (např. adresát nebyl přítomen) nebo při marném dojezdu kurýra k 
odesílateli (např. při zrušení objednávky) účtujeme sazbu jako za realizovanou zakázku. 

 

HROMADNÁ ZÁSILKA 

 Jednorázová distribuce většího množství zásilek z jednoho místa na území celé Prahy v dohodnutém 
čase 

 Speciální cena:  
15 a více zásilek á 120,-Kč 
30 a více zásilek á 110,-Kč 

 Automatické potvrzení o doručení každé ze zásilek na Váš e-mail (dle Vašeho požadavku) 
 

www.eKuryr.cz Spolehlivě a včas! 

http://www.ekuryr.cz/
mailto:info@ekuryr.cz

