
Prečo práve In Time Express?
Pri rozhodovaní o náročnej preprave sa často musíte stopercentne spoľahnúť na svoju 
prepravnú spoločnosť. Nezáleží na tom, či prepravujete materiál do výroby, produkty  
k dverám spotrebiteľa alebo sa len sťahujete do zahraničia. Dôležitý je čas, cena a kvalita. 

Sme rozsiahla transportná spoločnosť, ktorá denne zvláda 
logistiku a prepravu zemou, vzduchom a po mori. Aj keď sú 
podstatou našej práce ťažké stroje, našou najvyššou priori-
tou sú ľudia. Prepravné procesy sme preto zjednodušili na 
maximum.

Rýchlo a jednoducho
Pri našej práci sa často stretávame s časovo vypätími situá-
ciami, v ktorých klienti potrebujú prepraviť menšie i väčšie 
zásielky vrámci Slovenska alebo do inej krajiny v priebehu 
niekoľkých hodín. Jasne prepracovaný systém práce, vlastný 
vozový park a technológia GPS nám denne pomáha tieto zá-
väzky splniť a prekonávať očakávania zákazníkov. 

24 hodín denne, 7 dní v týždni
Naši zamestnanci pristupujú ku každej objednávke okamžite 
a s maximálnym rešpektom, vďaka čomu dokážeme veľmi 
presne odhadnúť čas dodania. Do 15 minút analyzujeme 
vašu situáciu a pripravime efektvíne riešenie prepravy spolu 

s cenovou ponukou. Nebudeme vás zavádzať nesplniteľný-
mi sľubmi, odporúčime vám presne taký typ dopravy, aký 
potrebujte. Vieme, že len vtedy keď budete s našou prácou 
spokojní sa na nás obrátite aj nabudúce. 

Expresne aj mimo Slovenska 

Mnoho ľudí sa nás bojí osloviť, pretože si myslia, že prepra-
vujeme len veľké zásielky určené pre kamiónovú prepravu. 
To však nie je pravda. Prostredníctvom zbernej služby vám 
radi pomôžeme aj s prepravou malých balíkov do rôznych 
krajín Európy. Do Holandska a Belgicka jazdíme dokonca na 
pravidelných linkách, vďaka čomu ušetríte nielen peniaze, 
ale aj čas. Vaša zásielka bude u adresáta už do 48 hodín!
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Sledujte nás na facebooku alebo sa zare-
gistrujte do nášho newslettera. Zadarmo 
získate množstvo tipov a noviniek na ešte 
efektívnejšiu prepravu.




