
SAME DAY

Objednání do 13:00 hodin, vyzvednutí do 16:00 hodin, doručení do 17:00 hodin, pouze pracovní dny.

STANDARD - 30 %

        velká zásilka

STANDARD - 30 %

         malá zásilka

EXTREME

OVERNIGHT 

NEXT DAY

Doručení do 30 minut od objednání, při vzdálenosti nad 15 km 45 minut, po dohodě s dispečinkem. 
Call back, sms back zdarma.

Přeprava kusových zásilek po Praze do druhého dne. Objednání do 15:00 hodin, vyzvednutí do 17:00 hodin,  
doručení následující den 8:00 –17:00 hodin, pouze pracovní dny, SMS avízo o doručení.

Pouze pro hromadné objednávky nad 10 ks. Objednání do 13:00 hodin, vyzvednutí do 17:00 hodin,  
doručení následující den 8:00 –17:00 hodin, pouze pracovní dny, SMS avízo o doručení.

         malá zásilka         velká zásilka

STANDARD + 100 % STANDARD + 100 %

         malá zásilka         velká zásilka

200 Kč/ks 200 Kč/ks + 10 Kč/1 kg nad 3 kg

         malá zásilka         velká zásilka

110 Kč/ks 150 Kč/ks

         malá zásilka         velká zásilka             pick-up           dodávka

50 × 30 × 5 cm
hmotnost do 3 kg

100 × 100 × 120 cm
hmotnost do 500 kg

240 × 140 × 140 cm
hmotnost do 1 000 kg

100 × 50 × 50 cm
hmotnost do 30 kg

ROZMĚRY ZÁSILEK

Doručení do 120 minut od objednání, při vzdálenosti nad 15 km a při přepravě dodávkou 180 minut.

Doručení do 60 minut od objednání, při vzdálenosti nad 15 km a při přepravě dodávkou 90 minut. 
Call back, sms back zdarma.

         malá zásilka         velká zásilka             pick-up           dodávka

79 Kč + 20 Kč/km 99 Kč + 20 Kč/km 159 Kč + 22 Kč/km 299 Kč + 40 Kč/km

         malá zásilka         velká zásilka             pick-up           dodávka

STANDARD + 50 % STANDARD + 50 % STANDARD + 50 % STANDARD + 50 %

EXPRESS

STANDARD

PRAHA + PRAHA-VÝCHOD/ZÁPAD

Doplňkové služby k jednotlivým režimům viz CENÍK CITYEXPRESS FLEXI, pro režim OVERNIGHT viz CENÍK INTERCITY FLEXI.
Tento ceník je platný od 1. 10. 2019. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

CENÍK CITYEXPRESS
Pražská kurýrní služba 220 400 000


