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Od roku 2001 pôsobí spoločnosť ReMax Courier Service na trhu 
kuriérskych služieb. Zameriavame sa na prepravu zásielok nielen 
na území Bratislavy, ale naše portfólio služieb zahŕňa aj prepravu
zásielok na celom území Slovenskej republiky a do zahraničia.

Našou prioritou je spokojnosť zákazníka, a preto sa snažíme vždy  
o maximálnu profesionalitu a flexibilnosť pri poskytovaní služieb.  
Najúspešnejšie spoločnosti sú tie, ktoré sú postavené na silných
vzťahoch a tie sú postavené na ľuďoch. V ReMax Courier Service 
sú naši ľudia v centre všetkého, čo robíme a všetkého, čo sme.

Počas nášho dlhoročného pôsobenia sme vyškolili profesionálny 
tím spolupracovníkov, ktorý denne zabezpečuje kvalitné služby 
zákazníkom. O Vašu spokojnosť sa každý deň stará 380 členný 
tím kolegov. Vaše zásielky sa expresne doručujú 300 automobilmi  
(prevažne z kategórie dodávkových vozidiel) po celom Slovensku 

Vitajte v ReMax Courier Service

a triedia sa v 14 strediskách na území našej republiky.
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Druhy poskytovaných služieb 
a ich príslušnosť k obchodným podmienkam

Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ReMax Courier Service sa riadia služby vnútroštátnej prepravy v rámci SR a do/z ČR

SK Pack
SK Point
SK EXP 10
SK EXP 12

BA Štandard
BA Expres
BA Zajtra

•
•
•

•
•
•
•

ReMax International Service
EU Svet
Špeciálna pozemná a letecká preprava
(vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo)

•
•
•

Všeobecnými zasielateľskými podmienkami spoločnosti ReMax Courier Service sa riadia služby

Aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok a 
Všeobecných zasielateľských podmienok je uverejnené na www.remax.sk.

CZ ECO
CZ eKuryr
Direct

•
•
•



BA Expres
Doručenie jednej zásielky v rámci Bratislavy  
do 4 hodín od vyzdvihnutia zásielky
u odosielateľa.

Doručenie jednej zásielky v rámci Bratislavy  
do 2 hodín od vyzdvihnutia zásielky
u odosielateľa.

Doručenie zásielky v rámci Bratislavy 
nasledujúci pracovný deň.

BA

BA Štandard

ZÓNA 4

820 01 Letisko

821 06 Podunajské Biskupice

821 07 Vrakuňa, Medzijarky, Dolné Hony, 
Vlčie hrdlo

831 06 Rača, Komisárky

831 51-54 Krasňany

841 04 Karlova Ves, Mlynská dolina

841 05 Dlhé Diely 

841 01 Dúbravka 

841 02 Dúbravka 

851 05-07 Lúky

ZÓNA 5

831 07 Vajnory

841 03 Lamač

841 06 Záhorská Bystrica 

841 07 Devínska Nová Ves 

841 08 Devínska Nová Ves 

841 10 Devín

ZÓNA 1

811 01 pešia zóna 

811 09 Modrý kostol

ZÓNA 2

811 03 Palisády

811 02 nábrežie, Machnáč

811 04 Horský park

811 05 Ymca

811 08 Medická Záhrada, Kalvária, H1. stanica 

821 01 Ružinov, Trávniky

821 09 Nivy

811 07 Blunnentál

811 06 Námestie Slobody

ZÓNA 3

831 02 Biely kríž, Gaštanový hájik 

831 03 Vinohrady, Kramáre

851 01 Dvory

821 02 Ostredky

821 03 Pošeň

821 04 Trnávka

821 05 Prievoz

831 01 Vinohrady, Kramáre

831 04 Jurajov Dvor, Mierová kolónia

851 02 Háje

851 04 Háje

851 03 Ovsište

7,30 €

NÁZOV SLUŽBY Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5

BA ŠTANDARD 5,90 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 8,00 €

BA EXPRES 6,30 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 9,00 €

BA ZAJTRA

Príplatok za hmotnosť: Pri zásielkach s hmotnosťou nad 5kg 
sa účtuje príplatok 0,35 € za každý začatý kilogram.

BA Zajtra

01 Doručenie v rámci Bratislavy

CENY ZA ZÁSIELKY DO 5 kg

7,30 €

6,30 €

7,30 € 7,30 € 7,30 €



Doručenie v rámci Slovenska

SK EXP 12

SK EXP 10

DIRECT

02

Zásielky v rámci Slovenska s doručením 
nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.

Zásielky v rámci vybraných lokalít ReMax 
na Slovensku s doručením nasledujúci 
pracovný deň dopoludnia do 12:00 h. 

Zásielky v rámci vybraných lokalít ReMax 
na Slovensku s doručením nasledujúci 
pracovný deň dopoludnia do 10:00 h.

Okamžité doručenie v rámci miest 
na Slovensku. Čas doručenia závisí len 
od danej poveternostnej a dopravnej 
situácie na cestách. 

SK Pack

SK Point
Zásielky v rámci vybraných lokalít 
doručované do špecializovaných
výdajných miest



Cenník a vybrané lokality pre služby
SK PACK, EXP 10 a EXP 1203

Vybrané lokality Strediskové 
mesto

SK EXP 12 SK EXP 10

Bratislava x x x

Banská Bystrica x x

Košice x x x

Nitra x x x

Poprad x x x

Prešov x x x

Považská Bystrica x

Nové M. nad Váhom x x

Trenčín x x x

Zvolen x x x

Ružomberok x x x

Žilina x x x

Liptovský Mikuláš x

Levoča x

Bardejov x

Humenné x

Vranov nad Topl'ou x

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú bez DPH 
a bez palivového a mýtneho príplatku. 
Hmotnosť zásielky sa vždy zaokrúhľuje na celý kg 
smerom nahor.

Trnava x x x

kg SK Pack SK EXP 12 SK EXP 10

EUR EUR EUR

1 7,00 10,50 14,00

2 7,20 10,80 14,40

3 7,40 11,10 14,80

4 7,60 11,40 15,20

5 7,80 11,70 15,60

6 8,00 12,00 16,00

7 8,20 12,30 16,40

8 8,40 12,60 16,80

9 8,60 12,90 17,20

10 8,80 13,20 17,60

11 9,00 13,50 18,00

12 9,20 13,80 18,40

13 9,40 14,10 18,80

14 9,60 14,40 19,20

15 9,80 14,70 19,60

16 10,00 15,00 20,00

17 10,20 15,30 20,40

18 10,40 15,60 20,80

19 10,60 15,90 21,20

20 10,80 16,20 21,60

21 11,10 16,55 22,20

22 11,40 17,10 22,80

23 11,70 17,55 23,40

24 12,00 18,00 24,00

25 12,30 18,45 24,60

26 12,60 18,90 25,20

27 12,90 19,35 25,80

28 13,20 19,80 26,40

29 13,50 20,25 27,00

30 13,80 20,70 27,60

31 14,10 21,15 28,20

32 14,40 21,60 28,80

33 14,70 22,05 29,40

34 15,00 22,50 30,00

35 15,30 22,95 30,60

36 15,60 23,40 31,20

37 15,90 23,85 31,80

38 16,20 24,30 32,40

39 16,50 24,75 33,00

40 16,80 25,20 33,60

41 17,10 25,65 34,20

42 17,40 26,10 34,80

43 17,70 26,55 35,40

44 18,00 27,00 36,00

45 18,30 27,45 36,60

46 18,60 27,90 37,20

47 18,90 28,35 37,80

48 19,20 28,80 38,40

49 19,50 29,25 39,00

50 19,80 29,70 39,60

nad 50 0,50 €/kg 0,75 €/kg 1,00 €/kg

Lučenec x

Galanta x

Prievidza x

Michalovce x

x x

x x

x x

x x



Doručenie do / z Českej republiky04

Doručenie Vašich zásielok do Prahy už 

CZ ECO   

na nasledujúci pracovný deň.

Ekonomické riešenie pre Vaše zásielky posielané 
do / z Českej republiky. Tranzitná doba je 2- 3 
pracovné dni.

Palivový príplatok, mýtny príplatok a poistenie sa počíta ako pri službe SK Pack.

Pri službe CZ eKuryr a CZ ECO je možné využiť dobierku do Českej republiky, bez možnosti zaslania spätných dokumentov.

kg 1 5 10 15 20 30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 nad
1000

CENA
EUR

9,95 12,6 15,8 17,4 19,6 22,2 29,5 38,6 49,8 59,9 98,5 166 223 340 450 580 0,60 €/kg

Doručenie do Prahy a z Prahy na Slovensko

11,60 € + 0,65 € za každý kilogram

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.

CZ eKuryr



05 Ďalšie zahraničné a špeciálne prepravné služby

Pozemná a letecká preprava do viac ako 220 krajín sveta 
realizovaná s renomovanými zmluvnými partnermi. 
Informujte sa na možnosti cenovo výhodnej prepravy na 

  alebo na tel. čísle: 
0850 111 911

Direct Courier
Preprava dedikovaným autom pre Vašu zásielku po celej 
Európe. Vybraný kuriér s jazykovými znalosťami doručí 
Vašu zásielku od dverí ku dverám. Cena za prepravu sa 
odvíja od kilometrovej vzdialenosti. Ponuku Vám 
vypracujeme na konkrétnu požiadavku obvykle do 30 
minút od zadania.

Strážená preprava
Vaše zásielky vysokej hodnoty vieme prepraviť pod 
dozorom vycvičených špecialistov v zabezpečenom 
vozidle. Spracujeme Vám projekt na trasovanie a spôsob 
zabezpečenia zodpovedajúci povahe zásielky. 
Slovensko, ČR, Európske štáty.

export@remax.sk, import@remax.sk

First Flight Out
Služba pre väčšinu destinácií a obchodných centier po 
celom svete. Služba je obdobná ako Direct Courier, 
preprava je letecká či kombinovaná letecká a pozemná. 
Využíva možnosti odletu prvého lietadla po zadaní 
požiadavky z najbližšieho letiska odoslania zásielky a čo 
najrýchlejšieho doručenia príjemcovi. Ponuku Vám 
vypracujeme na konkrétnu požiadavku obvykle do 30 
minút od zadania.

Handcarry
Služba door-to-door realizovaná s maximálnou prioritou 
na jediný faktor. Čo najkratší prepravný čas. Zásielku 
spravidla doručuje konkrétna osoba, ktorá zaistí aj 
preclenie v krajine príjemcu a doručenie príjemcovi. 
Ponuku Vám vypracujeme na konkrétnu požiadavku 
obvykle  do 30 minút od zadania.

Charter Air
Služba dedikovaného lietadla pre Vaše potreby. 
Dostupnosť služby je podľa veľkosti nákladu. 
V závislosti na dostupnosti techniky vieme do nosnosti 
1.000 kg pripraviť lietadlo do 3 hodín, vrátane letového 
plánu, s odletom z Bratislavy.

ReMax International Service a EU Svet 



dokumentov

Doposlanie potvrdenia 
o doručení zásielky

Overenie totožnosti

Ručne vypísaný prepravný
list je spoplatnená služba

Direct

Dobierka v rámci SR a ČR  

Na požiadanie Vám vyhľadáme a zašleme doklad 
o doručení zásielky. Tento úkon je spoplatnený. 
Bližšie informácie Vám poskytne naše Obchodné 
oddelenie na adrese sales@remax.sk

Doplnkovú službu overenie totožnosti príjemcu pri preberaní 
zásielky, zabezpečenie podpisu dokumentov týmto príjem- 
com na dokumentoch a ich spätné doručenie odosielateľo- 
vi je možné dohodnúť výlučne v osobitnej Dohode medzi 
Poskytovateľom a Objednávateľom. Ceny za doplnkové 

 
služby pre vnútroštátnu dopravu uvedené v tomto dokumente  
platia v prípade, ak neboli v osobitnej Dohode medzi Posky- 
tovateľom a Objednávateľom dohodnuté iné ceny. 
Cena za SMS notifikáciu zaslanú príjemcovi pred 
doručením zásielky je 0,12 € / SMS. 

Pokiaľ objednávateľ objedná prepravu mimo zákazníckej 
aplikácie ReMax-u, teda e-mailom alebo telefonicky, účtuje sa

Pri doplnkovej službe Direct sa pri výpočte ceny 
postupuje individuálne podľa veľkosti auta, resp. 
doručovanej vzdialenosti. 

Pri doplnkovej službe dobierka sa k zásielke účtuje 
formou príplatku sadzba za dobierkovú službu v rámci 
SR vo výške 1,80€. Ak príjemca uhradí dobierku platob- 
nou kartou alebo online cez platobnú bránu, bude objed- 
návateľovi okrem príplatku za službu Dobierka účtovaný 
aj bankový poplatok za úhradu plat. kartou alebo cez  
platobnú bránu vo výške 1% z hodnoty dobierky. 

Zaslanie spätných

Cena za spätné zaslanie dokumentov z pôvodnej 
zásielky (napr. príjemcom potvrdený dodací list 
a pod.) je 1,80 €.

Doplnkové služby - vnútroštátna a medzinárodná preprava.06

Príplatok za nadrozmerný

Za každý balík, ktorého najdlhšia strana presahuje
200 cm alebo skutočná hmotnosť je vyššia ako 30 kg 

alebo ťažký balík

bude účtovaný k cene prepravy manipulačný príplatok
vo výške 4€.

za každú zásielku takto objednanú poplatok vo výške 
1€/zásielka. Pokiaľ objednávateľ objedná prepravu mimo 
zákazníckej aplikácie a je potrebné ručne vypísať 
sprievodnú dokumentáciu k zásielke (PL) účtuje sa mu za 
tento úkon poplatok 1€ za každú zásielku. Pokiaľ 
objednávateľ objedná prepravu prostredníctvom zákazníckej 
aplikácie, ale nenalepí na balíky balíkove štítky (PL) a 
neodovzdá kuriérovi zostavu zásielok vytvorenú zákazníckou 
aplikáciou, účtuje sa za takto urobenú objednávku poplatok 
1€ za každú zásielku. Ak objednávateľ objednáva prepravu 
importom pomocou súboru csv/xls cez zákaznícku aplikáciu 
ReMax a import neprebehne korektne bez zásahu IT ReMax 
(oprava, sprocesovanie celého úkonu vrátane korekcie 
dát(oprava formátu, doplnenie nekompletných údajov), 
ReMax účtuje 1€ za kazdý riadok/zásielku importu.

 

Sankčný poplatok
Pokiaľ objednávateľ nedodrží predpokladaný mesačný 
objem zásielok uvedený v dohode medzi objednávate- 
ľom a poskytovateľom (ReMax), môže poskytovateľ úč-
tovať objednávateľovi ceny s 20% zľavou z cien publi-
kovaných v platnom Cenníku a sprievodcovi službami. 

Príplatok za atyp zásielky
Pri preprave atypických zásielok bude k cene prepravy účtovaný príplatok vo výške 4€. Atyp zásielka je zásielka nepravi- 
delného tvaru, s ktorou nie je možné manipulovať na automatickej triediacej linke z dôvodu jej nekompaktného tvaru 
(pneumatiky, vrecia, sudy, vedrá), je nedostatočne zabalená alebo z nej vyčnievajú časti. 

Pri doplnkovej službe Dobierka v rámci ČR sa k zásielke 
účtuje príplatok vo výške 2,50€. 



Dôležité informácie     

Objemová hmotnosť

Deklarovaná hodnota
a poistenie Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy 

sa zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor.
Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg, 
maximálna dĺžka balíka je 270 cm a maximálny 
súčet obvodu a dĺžky balíka je 330 cm. 

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je 
väčšia ako skutočná hmotnosť, sa cena za pre-
pravu určí podľa objemovej hmotnosti. 
Objemová hmotnosť sa vypočíta podľa vzorca: 
dĺžka x výška x šírka v cm / 5000

Maximálna deklarovaná hodnota zásielky a výška,
na ktorú je možné zásielku poistiť, je 10.000 € 
na jednu zásielku vrátane DPH  . Objednávateľ je 
povinný uviesť hodnotu zásielky pri objednávke 
prepravy a taktiež ju deklarovať na sprievodných 
prepravných dokladoch Poskytovateľa (Prepravný

 

list). Deklarovanie hodnoty je rozhodujúce pre 
poistenie zásielky. Poistenie zásielky s deklarovanou
hodnotou do 300 € vrátane DPH je započítané
v prepravnej sadzbe. Pri každej zásielke 
s deklarovanou hodnotou nad 300 € vrátane DPH

 sa účtuje poplatok za poistenie zásielky vo 
výške 0,3% z deklarovanej hodnoty zásielky.  
Pokiaľ Objednávateľ hodnotu  zásielky neuvedie, 
má sa za to, že prepravovaná zásielka nemá 

dokumenty nie je možné poistiť. 

Š D

V

zásielky

Vnútroštátna preprava v rámci SR a do/z ČR

Príplatok za prácu v extrémnych podmienkach. V čase 

07

Hmotnosť zásielky

hodnotu a nie je poistená. Zásielky obsahujúce Rizikový príplatok

núdzového stavu, mimoriadnej situácie, či obdobných
stavoch a situáciách vyhlásených na území SR ako aj 
v čase pretrvávajúcich negatívnych hospodárskych dô- 
sledkov, si spoločnosť bude účtovať rizikový príplatok 
vo výške 1,2€ za zásielku.

V období od 1.11. do 31.12. účtuje ReMax sezónny 
príplatok vo výške 0,5€ za každú zásielku.

Sezónny príplatok



Výhody pre vás

Balenie zásielky

Palivový a mýtny 
príplatok → vyzdvihnutie a doručenie zásielok na zákla-  

de objednávky formou telefónu, faxu, e-mailu,  
Zákazníckej aplikácie alebo prostredníctvom  
online chatu na našej webovej stránke  
www.remax.sk
 
→ každá zásielka je doručená na základe  
písomného potvrdenia príjemcu (Driver list)

→ pri neúspešnom prvom doručení ďalšie jedno 
opakované doručenie v cene prepravy

→ automatické poistenie zásielky do hodnoty  
166 €. Pripoistenie zahraničných zásielok  
– prosím kontaktujte oddelenie Zákazníckej  
starostlivostii na telefónnom  čísle 0850 111 911 
alebo nás navštívte na www.remax.sk

→ sledovanie zásielok na internetovej stránke  
www.remax.sk

→ v prípade, že sa stanete našim zmluvných  
zákazníkom, máte možnosť využívať špeciálne 
výhody.

Prosím venujte zvýšenú pozornosť primeranosti 
obalu a obsahu Vašej zásielky. V prípade, že po-
trebujete poradiť ohľadom balenia, kontaktujte 
prosím našu linku Zákazníckej starostlivosti 
0850 111 911 alebo písomne na adresu  
info@remax.sk.

Palivový príplatok sa vypočítava mešačne podľa 
ukazovateľa zverejňovaného ŠÚ SR,priemerná cena 
mot. nafty s DPH. Cena mot. nafty vo výške 1,001€/l 
slúži ako východisková hodnota pre výpočet. Pri cene 
mot. nafty nad hodnotu 1,001€/l bude za každých započa-
tých 0,05€ nad túto hodnotu účtovaný príplatok 0,05€ na

1% z prepravnej ceny. Mýtny príplatok je 1% z ceny 

                                                                                     

07 Dôležité informácie - vnútroštátna preprava v rámci SR a do/z ČR

zásielky. Pre zásielky nad 30kg je mýtny poplatok 
30% z ceny prepravného + 0,04€ za každý aj začatý 
kilogram nad 30kg hmotnosti zásielky. 

na každú zásielku a súčasne bude za každých započa-
tých 0,05€ nad hodnotu 1,001€/l účtovaný príplatok

prepravného za každý aj začatý kilogram hmotnosti 

Doručovanie prostredníctvom 
DropPoint-u/Z-Point-u
Každú zásielku, ktorú nie je možné doručiť Príjemcovi do  
miesta určenia, na adresu príjemcu zásielky, môže Poskyto- 
vateľ doručiť prostredníctvom DropPoint-u/Z Point-u (výdaj- 
ného miesta spoločnosti Zásielkovňa). DropPoint je sieť odber- 
ných miest nášho partnera (Zásielkovňa), v ktorom si môže
príjemca vyzdvihnúť svoju zásielku. Zásielka doručená do 

zásielky je 120cm a maximálny súčet rozmerov všetkých strán 

ný jedinečný overovací kód, slúžiaci na vyzdvihnutie zásielky 
v DropPoint-e. Zodpovednosť za nakladanie s jedinečným kó- 
dom/jeho prípadné šírenie nesie príjemca. Zásielku si môže 

DropPoint-u môže pozostávať z 1ks balíka a jej maximálna
hmotnosť môže byť do 10kg. Maximálny rozmer jednej strany

je stanovený na 150cm. Príjemcovi zásielky je cez SMS zasla-  

na výdajnom mieste vyzdvihnúť ktokoľvek, kto sa identi-

Dobierku je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou  

https://www.zasielkovna.sk/pobocky.  
Prostredníctvom DroPoint-u nie je možné doručiť zásielky 
so službou „dodací list“ a „overenie totožnosti“. 

fikuje overovacím kódom. Takto doručené zásielky si 
môže Príjemca na odbernom mieste prevziať osobne.

kartou. Zoznam odberných miest Zásielkovne nájdete na:  



Vyplnenie prepravného listu08

A. Odosielateľ

C. Potvrdenie odosielateľa

B. Príjemca

D. E. G. H. I

F. Špecifi kácia zásielky

Platca prepravy

Vyplňte nasledovné: 
Meno a priezvisko odosielateľa, adresu, kontaktnú
osobu a telefónne číslo.

Vyplňte nasledovné: 
Meno a priezvisko odosielateľa a tiež podpis.

Vyplňte nasledovné: 
Meno a priezvisko príjemcu, adresu, kontaktnú
osobu a telefónne číslo.

V týchto bodoch nemusíte nič vypĺnať, pretože 
ich vyplní náš kuriér.

Zaškrtnite Vami vybraný údaj.

Ak je platcom tretia strana, vyplňte názov 
spoločnosti a zvoľte službu.

Pre lepšiu orientáciu si pozrite našu ponuku 
služieb v kapitole 1-4 tohto sprievodcu.

Služba



Dobierka

Popis zásielky

Hodnota tovaru

Počet

V prípade, že si želáte dobierku, do kolónky  
dobierka uveďte výšku dobierky.

Vyplňte bližší popis (napríklad - dokumenty, 
kancelárske potreby , knihy, textil a pod.).

Povinný údaj, na základe ktorého je zásielka 
poistená. Maximálna hodnota poistenia  
je 10 000 €.

Vyplňte počet balíkov.

Zapíšte hmotnosť Vašej zásielky v kg. Za rozhodu-
júcu hmotnosť pre určenie ceny prepravy sa pova- 
žuje hmotnosť stanovená Poskytovateľom v jeho 
operačných priestoroch (depo, sklad, prekladisko) 
na určenom vážiacom zariadení, ktoré podlieha 
pravidelnej kontrole Slovenského metrologického 
ústavu, resp. ním poverenou organizáciou.
Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy sa  
zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor.  
Hmotnosť zásielky uvedená na prepravných 
dokumentoch Odosielateľom alebo Objednávateľom   
má len informatívny charakter.

Vyplnenie prepravného listu08

Vyplnený prepravný list odovzdajte prosím kuriérovi.
Za správnosť údajov na prepravnom liste zodpovedá  
odosielateľ. Údaje na prepravnom liste sú smerodajné.

Maximálna hodnoty dobierky je 1 660 €.

Hmotnosť
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U nás máte možnosť bezplatne využívať našu Zákaznícku aplikáciu,  
ktorá Vám umožní rýchlejší a jednoduchší prístup k Vašim zásielkam.  
Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo. 
V prípade, že ho nemáte, kontaktujte prosím inside@remax.sk .

1. Úvod 3. Nová zásielka
Na úvodnej stránke nájdete aktuálne novinky  
v aplikácii.

prípadne orientačný čas vyzdvihnutia pre kuriéra. 
V prípade, že si želáte presný čas vyzdvihnutia, 
kontaktujte dispecing@remax.sk alebo linku 
Zákazníckej starostlivosti 0850 111 911. 

prípadne orientačný čas doručenia pre kuriéra. 
V prípade, že si želáte presný čas doručenia,  
kontaktujte dispecing@remax.sk alebo  
linku Zákazníckej starostlivosti 0850 111 911. 

faktúru alebo v hotovosti. V prípade, že nemáte  
povolenú platbu na faktúru alebo ju máte  
z nejakého dôvodu blokovanú, kontaktuje prosím 
info@remax.sk alebo linku Zákazníckej starostli- 
vosti 0850 111 911.  

Zásielka
Vyplňte bližšie údaje o zásielke:  

 
Hodnota

Vyplňte hodnotu prepravovanej zásielky. Je to 
povinný údaj, na základe ktorého je zásielka 

Uveďte celkový počet balíkov, ktoré posielate.

V tomto priečinku si podľa filtra, ktorý si zvolíte, 
viete vyhľadať Vaše staršie alebo aktuálne zásielky 
s možnosťou exportovania do súborov ako Excel, 
CSV, PDF.

Manuál pre internetovú zákaznícku aplikáciu

Odosielateľ
Do kolónky odosielateľ vypíšte všetky políčka, 

Typ úhrady 
Vyberte si, či si želáte hradiť Vašu prepravu na  

Hmotnosť
Uveďte hmotnosť zásielky.

Počet kusov 

Do kolónky príjemca vypíšte všetky políčka, 
Príjemca

2. Prehľad zásielok

poistená.



Variabilný symbol
 

ktorý Vám pomôže bližšie identifikovať zásielku  

Dobierka
 

zadajte jej výšku, tiež je potrebné zadať Vaše číslo 
účtu, kam má byť dobierka uhradená alebo  
ho vyberte z preddefinovaných účtov - vyplňte  

Variabilný symbol pre dobierku 

Máte možnosť zadať Váš variabilný symbol, ktorý Vám  

Typ zásielky
  

Popis
 

Služby

Dodací list

označte áno a tiež si môžete vybrať doplnkovú 

Zistiť cenu
 

4. Neodoslané zásielky

5. Zostava zásielok

6. Watchlist

7. Kontakty

odoslané.

Nachádzajú sa tu všetky zásielky, ktoré ste si  
objednali. Po kliknutí na tlač zostáv Vám vyskočí 
nové okno s Vašou zostavou, ktorú podpísanú  
odovzdáte kuriérovi.

Slúži na sledovanie zásielok.

Máte možnosť uviesť si preddefinované kontakty, 
ktoré budete zadávať k objednávkam.

V prípade, že potrebujete pomôcť s Vašou 
Zákazníckou aplikáciou, kontaktujte prosím Vášho 
obchodného zástupcu. Ak sú Vaše problémy 
technickej príčiny, kontaktujte prosím nášho  
IT technika na telefónnom čísle 0902 916 116.
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Máte možnosť zadať Váš variabilný symbol, 

na faktúre za naše služby.

V prípade, že si želáte vybrať od príjemcu dobierku,

do kolónky číslo účtu pre dobierku.

pomôže bližšie identifikovať platbu na Vašom účte.

Vyberte si z možností podľa toho, čo posielate
- balík, cd, dokument, plastový box.

Uveďte bližší popis zásielky, napríklad textil, 
knihy, dokumenty.

Ponúkame Vám širokú škálu služieb (bližšie  
informácie nájdete v sekcii služby).

Ak si želáte potvrdiť sprievodné dokumenty, 

službu-overiť totožnosť príjemcu.

Celkovú cenu zistíte po kliknutí na príslušnú 

V tejto sekcii nájdete zásielky, ktoré ešte neboli 

kolónku. 



ReMax Courier Service, spol. s r. o. 
Albína Brunovského 6 
841 05 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 25438/B, 
IČO: 35 825 456, IČ DPH: SK 2020225515

PREVÁDZKA
Vector Parks Rača, Na Pántoch 18
831 06 Bratislava 

POŠTOVÁ ADRESA
Remax Courier Service, spol. s. r. o.
P.O.Box 57 
820 16 Bratislava 216
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