DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
Divízia Express
DHL Express Slovakia. • Letisko M. R. Štefánika • 820 01 Bratislava

Vážený obchodný partner,
na základe posledných informácií od Ústredného krízového štábu dôjde k uzatvoreniu bratislavského,
popradského a košického letiska. Toto rozhodnutie sa týka len osobnej leteckej prepravy. Vaše zásielky
však môžu cestovať! Nariadenie sa totiž nevzťahuje na Cargo prepravu a preto prostredníctvom našej
spoločnosti DHL Express môžte naďalej posielať zásielky v rovnakom režime, na aký ste zvyknutí.
Využite túto jedinečnú príležitosť a neodkladajte svoje obchody na neskôr.
Naďalej platí rozhodnutie našej spoločnosti DHL Express o odosielaní a preberaní zásielok platné od
11.3.2020. a to nasledovne:
Odosielanie zásielok:
Zásielky, ktoré ste dodnes bezstarostne podávali na našej recepcii môžete od dnes poslať kuriérom. Stačí
zavolať na telefónne číslo 18 811.
Na základe telefonického rozhovoru Vám naši pracovníci pripravia nákladový list, ktorý obdržíte emailom.
Nákladový list si vytlačíte a pripravíte pre kuriéra.
Následne príde kuriér na Vami zadanú adresu a zásielku pohodlne odošlete s využítím DHL Express Door to
door servisu.
Preberanie zásielok:
Zásielky, ktoré ste si dodnes chodili vyzdvihovať na našu recepciu Vám pohodlne doručí kuriér priamo do
Vašich rúk.
Stačí zavolať na telefónne číslo 18 811 a kolegovia nasmerujú zásielku na doručenie kuriérom.
Tieto opatrenia sú dočasné a recepcia zostane uzatvorená pokým to bude nevyhnutné.
Veríme, že spoločnými silami dokážeme minimalizovať riziká spojené s aktuálnou situáciou.
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