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Naše služby
Beyond limits. Přeprava a logistika bez omezení. V našem případě jde o více
než jen 35 let zkušeností na poli kurýrních a expresních přeprav, přes 100 GO!
poboček v Evropě nebo 7,5 milionu přepravených zásilek ročně.
Pro naše zákazníky je mnohem důležitější non-stop servis.

GO! je na vaší straně a nabízí různé varianty pro to, co je

ního servisu až po sofistikovaná logistická řešení vyřešíme

Včas. Na správné místo. Ať už je vaše objednávka jakkoli

Spolehlivý a dostupný 365 dní v roce. Od našeho standardindividuálně každý požadavek na přepravu. Ať už se jedná

o časově kritické zásilky nebo o specifické požadavky na
přepravu ve farmaceutickém sektoru.

Toto všestranné portfolio a skutečnost, že důsledně plníme

nejdůležitější: doručení vašich zásilek. Nepoškozených.
specifická.

Věříme, že jsou to dobré důvody, proč nás chtít více poznat.
Učinit tak můžete na následujících stránkách.

naše sliby, z nás učinily největšího nezávislého poskytovatele expresních zásilek a kurýrních služeb v Evropě.

První zásilka, kterou u nás objednáte, vám ukáže, proč jsme
lídrem na trhu expresních zásilek. Každá GO! služba podléhá nejvyšším standardům kvality, které jsou pevně zakotveny v celém GO! systému.

Rychlý přehled našich služeb
Expresní služby
GO! Express
GO! Smart Express
GO! Česko

Doplňkové služby
	GO! Víkend
GO! Termín
GO! Customs
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Expresní služby
Náš standardní produkt GO! Express je po všech stránkách nadstandardní.
Jsme tu pro naše zákazníky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimky? Žádné.
Nabízíme vysoce spolehlivou celosvětovou expresní kurýrní službu s
doručením v požadovaný čas, expresní přepravu přes noc, regionální kurýry,
přímé dodávky a řadu dalších přepravních řešení šitých na míru vašim
potřebám.
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GO!
Express

GO! Express je mezinárodní expresní přeprava zásilek v rámci Evropy. Díky

dlouholetým zkušenostem zaručujeme bezpečné a rychlé doručení. Přepravu
zásilek do zahraničí zajišťujeme vlastními pozemními linkami s napojením na
mezinárodní GO! systém.

Se službou GO! Express zásilky doručíme v okolních a západních zemích
následující pracovní den do 12:00.

Přepravu do Německa a Rakouska zajišťujeme výhradně v rámci naší mateřské sítě GO!, což znamená expresní doručení už mezi 8:00 a 10:00.
	
doručení zásilky do 24 hodin do okolních a západních zemí

	
přeprava balíku, dokumentu, náhradního dílu nebo biologického materiálu
	
v rámci západní Evropy zajišťujeme nejrychlejší importní servis: zásilku

vyzvedneme v odpoledních/večerních hodinách a doručíme již následujcí
pracovní den ráno

GO!
Smart
Express
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ekonomická varianta přepravy vhodná především pro

objemné a těžké zásilky

přeprava atypických zásilek (role, sudy, zásilky do délky

3 metrů, aj.)

možnost kombinace s celou řadou doplňkových služeb
i pro importní zásilky z celého světa

GO!
Česko

Vnitrostátní expresní přeprava zásilek po České republice. Zajistíme přepravu balíků
v rámci celé ČR. Standardně do druhého pracovního dne, v případě urgentních

zásilek i v den vyzvednutí. Samozřejmostí vnitrostátní přepravy je zajištění dobírky,
možnost termínovaného doručení i speciální řešení na míru.
Výhody pro vás

	
garantované doručení v krajských městech mezi 8:00 a 10:00 následující pracovní den
	
expresní kurýr pro Prahu, Brno, Plzeň a okolí

	
možnost kombinace s celou řadou doplňkových služeb
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Přímé transporty
Pokud požadujete službu nad rámec našeho standardního servisu, pak
využijte řešení přímo na míru. Zásilku doručíme v nejkratším možném čase
na místo určení, a to bez ohledu na její rozměry či váhu. Přistavíme vozidlo
dle vašich požadavků, nebo zajistíme leteckou přepravu mimo standardní
síťové řešení. Dedikovaný kurýr bude s vaší zásilkou od vyzvednutí až po její
doručení.
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Unser Unternehmen
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GO! Přímá jízda

Vaši zásilku přepravíme bez jakékoli překládky z místa odeslání až do místa doručení. V nejkratším možné čase. V rámci
celé Evropy.

Výhody pro vás

	individuální přeprava - sami si definujete čas vyzvednutí a čas doručení
maximální míra bezpečnosti,

	možnost zvýšeného ručení za zásilku,

	můžete využít dodávky, nákladního vozu, teplotně kontrolovaných vozidel
či přepravy s vysokou mírou zabezpečení.
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GO!
Same Day

Pro ty nejurgentnější zásilky máme řešení v podobě kombinací přímé jízdy a letecké, případně železniční přepravy.
Garantujeme doručení zásilky v ten samý den.
Výhody pro vás

dostanete na výběr z několika variant přepravy,

poradíme i v případě zásilek podléhajících celním
řízení nebo IATA DGR,

poptávku zpracujeme obratem.

GO!
On-Board-Courier
Když vaše nejdůležitější zásilky vyžadují osobní dohled, zajistíme on-board kurýra pro
balíčky a dokumenty, který u vás zásilku vyzvedne a letecky dopraví na místo určení a
předá ji osobě k tomu pověřené.
Výhody pro vás

	
maximální bezpečnost utajovaných informací,

předání zásilky pouze do rukou autorizované osoby,

	
let nejbližším dostupným komerčním spojem,

	
vhodný pro kritické, vysokohodnotové či křehké zásilky,
	
volitelné pojištění pro všechny druhy zásilek.
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Naše speciální
řešení
Trh se neustále dynamicky vyvíjí - a my s ním. Proto nabízíme řešení pro
B2B segment, která pružně reagují na aktuální požadavky. Jsou specifická
a individuální stejně jako společnosti a průmyslová odvětví, které obsluhujeme. Přizpůsobili jsme je vašim potřebám. Vycházejí z požadavků kladených na dopravu a logistiku a ze základních atributů expresní a kurýrní
přepravy – doručit vždy včas a s jistotou.
Naše zkušenosti s dodavatelskými řetězci vám umožní efektivně koordinovat importní zásilky od vašich zahraničních dodavatelů. Zároveň vám
navrhneme řešení pro zpětnou logistiku, která ušetří váš čas i peníze.
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Oborová řešení
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Unser Unternehmen
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GO! Life
Science

V rámci služby GO! Life Science nabízíme mezinárodní i vnitrostátní přepravu zásilek, které vyžadují stálou teplotu během přepravy. Zajistíme bezpečnou a rychlou přepravu biologických, genetických či veterinárních vzorků a léčiv. Díky bohatým zkušenostem s přepravou mražených i chlazených

zásilek pro široké spektrum společností, výzkumných laboratoří i vědeckých
center z oboru Life Science, jsme schopni nabídnout kompletní logistické
řešení včetně poradenského servisu.

Výhody pro vás

	interní systém GDP, certifikace DI EN ISO 9001:2015,

certifikace SÚKL nám umožňuje přepravu tkáňových či krevních vzorků,

GMO třídy I a II a přepravu vzorků léčiv,

nejširší nabídka obalového materiálu – EPS termoboxy a komplexní obalové systémy,
sledování teploty zásilky během přepravy pomocí jednorázových dataloggerů,
správné zabalení a označení zásilky vyškoleným kurýrem,

přeprava ve čtyřech teplotních variantách, tedy od kryotransportu

při -196 °C (tekutý dusík) až po ambientní režim v rozmezí 15 až 25 °C.
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GO!
Automotive
& Industry

GO! vám pomůže optimalizovat skladovou logistiku. Díky oborovému řešení GO! Automotive &
Industry zajistíme just in time přepravu umožňující

eliminaci skladových zásob. Díky naší flexibilitě za-

jistíme doručení zásilky v co nejkratším možném

termínu, ať už se bude jednat o urgentní dodávku
náhradního dílu či součástky do výroby. V okolních

zemích jsme schopni doručit tyto zásilky i v rámci
několika hodin.

Naše zkušenosti vám umožní efektivně zásobovat
vaše

klienty

náhradními

výměnný servis.

díly,

nebo

nastavit

Výhody pro vás

just in time přeprava součástek a komponentů již do několika hodin,
koordinace importních zásilek a řešení pro zpětnou logistiku,
balení a konsolidace zásilek,

	možnost neutralizace odesílatele,

	pozdní vyzvednutí a brzké doručení,

	nejrychlejší přeprava zásilek do a z Německa.

GO!
Food logistics

Řešení GO! Food Logistics je určeno pro zajištění

mezinárodní přepravy v potravinářském průmyslu.
Zaměřeno je především na přepravu vzorků potravin, např. pro výběrová řízení, testovací vzorky aj.

Ať už se jedná o mražené, chlazené, čerstvé, sušené potraviny nebo nápoje, s GO! budou vaše zásilky doručeny nejrychlejším způsobem a v perfekt-

ním stavu. Pro přepravu mražených zásilek
nabízíme kvalitní EPS termoboxy až do objemu 169

litrů. Díky tomu můžete bezpečně přepravovat i
objemnější zásilky v originálním balení.
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Speciální
požadavky
na přepravu
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GO! Kryo

je řešení pro přepravu ve dvouplášťových Dewarových nádobách naplněných tekutým dusíkem, který zaručuje optimální

teplotu. Zásilky přepravujeme pozemní cestou dedikovaným
kurýrem, při přepravě na delší vzdálenosti dvěma kurýry s předáním “z ruky do ruky”. Touto formou máte zajištěnou maximální rychlost a neustálou kontrolu zásilky.

V České republice se tyto přepravy řídí zákonem 296/2008 Sb.,
který ukládá registrační povinnost každému, kdo by chtěl převážet lidské tkáně a buňky pro další použití u člověka. GO! je

certifikováno pro tyto přepravy Státním ústavem pro kontrolu
léčiv, který kontroluje, že dodržujeme všechny nezbytné poža-

GO!
Dry Ice

davky na přepravu těchto specifických zásilek.

Služba pro přepravu mražených zásilek na suchém ledu při
kontrolované teplotě v rozmezí -78 až -4 °C.

Suchý led je ztuhlý plyn (oxid uhličitý), který netaje jako klasický led, ale vypařuje se. Po jeho vypaření nezůstává žádná
vlhkost. Vzhledem k této vlastnosti je vhodný pro přepravu
medicínských, farmaceutických i potravinových vzorků.

Vaši zásilku samozřejmě odborně zabalíme a připravíme
k odeslání.

GO! Cool

Přeprava chlazených zásilek v kontrolované teplotě v rozmezí

2 až 8 °C za použití termoregulačních gelů a speciálních oba-

lových systémů. Udržíme a ochráníme vaše teplotně citlivé
zásilky před výkyvy teplot během přepravy až na 120 hodin.

GO!
Ambiente
24

Přeprava temperovaných zásilek v kontrolované teplotě
v rozmezí 15 až 25 °C za použití termoregulačních gelů a
speciálních obalových systémů.

Zajistíme pro vás také plně recyklovatelná obalová řešení
odpovídající současným ekologickým standardům.

GO!
Přeprava zvířat

Přeprava živých zvířat klade na každou

logistickou společnost nemalé nároky.
Vedle specifických postupů, jež podléhají zákonným regulativům, se neobejde

ani bez odborně proškoleného personá-

lu. A přesně s takovým týmem se v GO!
setkáte. Od prvního telefonátu až po
doručení vaší zásilky.

Výhody pro vás

	nejkratší možná doba s ohledem na maximální šetrnost během přepravy:
večer vyzvedneme a během dopoledne doručíme,

proškolený personál ve všech fázích přepravy,

	proaktivní sledování v průběhu přepravy - v případě jakýchkoli nenadálých událostí či
problémů s doručením vás budeme ihned kontaktovat, abychom si dohodli další
postup,

	definovaná pravidla pro nouzové situace - máme k dispozici kontaktní matice se
seznamem lokálních veterinárních úřadů, veterinářů a odchytových stanic, díky
kterým jsme schopni ihned zareagovat v případě nenadálých okolností,

	zajištění náhradního transportního obalu pro případ nehody.

Díky těmto opatřením minimalizujeme dopad přepravy na transportovaná zvířata.

GO! pochopitelně postupuje v souladu s Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince

2004, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic
64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.
Přepravujeme tyto druhy zvířat:
obratlovci:

	chovné a akvarijní ryby

bezobratlí:

	korálnatci např. korály, mořské sasanky
	měkkýši: např. mušle, chobotnice

	ježovky: např. hvězdice, mořský ježek
	blanokřídlí: např. včely, čmeláci
	pavoukovci: např. pavouci, štíři

	červi: např. kroužkovci, pásovci
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GO! ADR

Přeprava nebezpečného zboží. Přepravu nebezpečného zboží
zajišťujeme výhradně v rámci vlastní sítě po České republice a do

Německa. V rámci našeho systému vám umožníme přepravu nebezpečného zboží podle platných právních předpisů daných Evropskou úmluvou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného
zboží (ADR). V režimu ADR přepravujeme zboží kromě tříd 1 a 7,

které jsou z přepravy vyloučeny.

Veškeré nebezpečné zboží musí být připraveno a zabaleno dle platných právních před-

pisů a musí být doprovázeno předepsanými doklady (bezpečnostními listy). Za správné
zabalení, označení a potřebnou dokumentaci zodpovídá odesílatel.

Pro pomoc a všechny potřebné informace je k dispozici proškolený tým specialistů,

který vám vždy ochotně poradí se všemi náležitostmi spojenými s přepravou nebezpečného zboží.

GO! GMO

GO! disponuje v Česku vlastní expresní systémovou sítí, která má
oprávnění k přepravě GMO materiálu.

Zajistíme pro vás bezpečný transport geneticky modifikovaných

organismů v rámci našeho mezinárodního GO! systému. Proškolení zaměstnanci a kurýři dodržují veškerá bezpečnostní pravidla
při nakládání a dopravě GMO materiálu.

Oprávnění uděleno Ministerstvem životního prostředí nám umožňuje uzavřené
nakládání s GMO třídy I a II.

Doprava GMO materiálu může být zajištěna ve speciálních teplotních režimech. Zároveň pro přepravu nabízíme široký výběr termoboxů a speciálních obalových systémů.
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Logistická
řešení a služby
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GO!
Supply Chain

Abyste maximálně zefektivnili chod svého dodavatelského řetězce, potřebujete spolehlivého logistického partnera, jehož podpora je dostupná, kdy-

koli to budete potřebovat. Přesné nastavení a koordinace procesů jsou přitom alfou a
omegou.

V GO! pracujeme podle nejvyšších standardů a přinášíme tím jednoznačnou úsporu

vašich nákladů. Využijte standardizované služby z našeho širokého portfolia produktů a
poskládejte si svoji vlastní konfiguraci podle potřeb: skladovací procesy, vedení inventur,
zpětná logistika – u nás se postaráme o vše.
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GO!
Warehouse

GO! Warehouse, to je sklad jednadvacátého století.
V našem moderním skladu v Praze a partnerských

skladech po celé EU je vám k dispozici dostatečná
skladovací kapacita, potřebné technické vybavení,

stoprocentní péče vyškolených zaměstnanců a flexibilita nabízených řešení.
V rámci skladování u nás získáte:
	
Inventarizace

	Neztrácejte čas inventurováním naskladněného zboží. V našem skladu je všechno na
svém místě a náš tým vás o tom v rámci pravidelných KPI reportů rád informuje.

	
Fotodokumentace

	Důvěřuj, ale prověřuj. Součástí skladování důležitého či cenného zboží může být pravidelný reporting včetně časované fotodokumentace skladovaného zboží.

	
High Value Zóna

	Pro to nejcennější zboží je součástí našeho skladu i oplocená zóna s kamerovým systémem a knihou návštěv.

	
Dočasný celní sklad

	Pro všechny zásilky v celním zřízení je v areálu GO! Express & Logistics plocha deklarovaná jako dočasný celní sklad.

	
Kontrolovaná pokojová teplota

	V létě i v zimě je ve skladu maximálně pokojových 25 °C. Vaše zboží u nás nenastydne
ani neprochladne.

	
Retail Distribution Solution

	Distribuce koncovým zákazníkům – B2C zásilky včetně dobírky. Vaše zboží dokážeme
vyskladňovat přímo na základě on-line objednávek.

	
Light Assembly

	Vyžaduje váš zákazník i základní sestavení produktu? V kombinaci s naším distribučním

řešením můžete distribuovat celý produkt rovnou na koncového zákazníka bez dalších
problémů.

	
Re-packaging Services

	Když vaše zboží naskladníme, kromě kompletace ho samozřejmě můžeme sami zabalit, znovu přebalit i rozbalit.

	
Cross dock

	Je jedna část vašeho produktu z Německa a druhá z Polska? Není problém. Konsolidace i dekonsolidace je u nás samozřejmostí.
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Naše doplňkové
služby
Naším cílem je spokojený zákazník. Každý zákazník. Pro specifické zásilky
nestačí jen automobil a kurýr. Rozšířili jsme portfolio našich služeb o takové
prvky, které vyhovují všem legislativním standardům a umožňují přepravu
všech druhů zásilek. Současně jsme přizpůsobili naší síť tak, aby uspokojila
veškeré časové nároky našich zákazníků.
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GO!
Víkend

Když ostatní odpočívají, my pracujeme.

Se službou GO! Víkend neznamená páteční odpoledne dvoudenní přestávku.

GO! kurýři doručí i vyzvednou vaše zásilky v sobotu, neděli i ve svátky. Službu vám zajistíme systémovým řešením, přímým transportem, případně jejich kombinací. Fungujeme 365 dní v roce a tím zajistíme plynulý chod
vaší společnosti.

GO!
Termín

Víme, že čas je vše. Proto se postaráme, abychom zásilku doručili i vyzvedli tak,
jak potřebujete.

Služba GO! Termín nabízí řešení pro všechny, které tlačí čas. Pokud je nutné

vaši zásilku doručit brzy ráno nebo naopak až pozdě odpoledne, GO! se vašim potřebám přizpůsobí. Stejně
tak můžeme vaše zásilky vyzvedávat v konkrétním časovém rozmezí.
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GO!
Customs

Postaráme se o proclení vašich zásilek.

Pokud přepravujete do zahraničí zásilky podléhající clu, zajistíme je-

jich proclení díky zastupování v celním řízení. Pro bezproblémové zajištění servisu stačí

pouze jednorázově vyplnit plnou moc na dobu neurčitou a dodat nám ji společně s výpisem z obchodního rejstříku, osvědčením o registraci DIČ a vaším EORI číslem.
V případě potřeby pro vás zajistíme i vyclení importní zásilky.

GO!
All-Risk

Pojistíme zásilku proti poškození, zničení a loupeži na 100 % hodnoty zboží.

Naše přeprava je bezpečná a spolehlivá. Nicméně jako každá jiná s sebou

může přinášet možná rizika. Všechny naše zásilky jsou automaticky pojištěny dle mezinárodní

úmluvy CMR. Pro zboží vyšší hodnoty nabízíme nadstandardní pojištění vašich zásilek
GO! All-Risk.

Výše pojistného pro mezinárodní i vnitrostátní přepravu se stanovuje dle místa nakládky a
vykládky, druhu a hodnoty zboží, a zda se jedná o zboží použité či nové.

GO!
Online & Track

S naší aplikací můžete lehce spravovat
vaše mezinárodní i vnitrostátní zásilky.

Díky uloženým šablonám a adresáři mů-

žete jednoduše vytvářet nové objednávky, tisknout přepravní listy i předávací protokoly. Máte možnost si

vygenerovat proformafakturu k zásilkám mimo EU. Navíc budete mít přehled o všech vašich doručených i
právě odeslaných zásilkách, kde se právě nacházejí nebo kdy přesně jsme je doručili.

35

Veletržní
logistika

Ať už se jedná o veletrh, konferenci nebo podobnou akci, pro

vystavovatele i návštěvníky je to vždy rušné a hektické období.

Platí totiž, že neexistuje žádné zítra. Všechno do sebe musí per-

fektně zapadat ještě před samotným zahájením. S našimi zkušenostmi a kontakty po

celém světě se můžete spolehnout, že start veletrhu proběhne k vaší spokojenosti a bez

překvapení. Vy se tak můžete věnovat tomu, co je pro vás na veletrhu nejdůležitější - na
vaši skvělou prezentaci.
Výhody pro vás

expresní přeprava zboží na veletrhy a výstavy, večerní vyzvednutí v kombinaci s

ranním doručením,

dočasné uskladnění výrobních a propagačních materiálů,
zásobování stánku dle aktuálních potřeb,

vyřízení celního odbavení a dokumentace,
uskladnění a přeprava prázdných obalů,

pojištění přepravy a vybavení na stánku.

Neutralizace

Chcete odeslat zásilku od dodavatele přímo k zákazníkovi...? Nebo chcete jako odesílací adresu

uvést jiné místo, než je sídlo vaší společnosti...?

Bez problémů opatříme zásilky adresou dle vašich požadavků. Ať se jedná o adresu v ČR
nebo v zahraničí. Vaše zásilka následně může odejít přímo na místo určení.
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Dobírkový
servis

Můžete se na nás spolehnout, že vybereme platbu za vaši zásilku v okamžiku doručení. Peníze vám následně zašleme ve
zvolené měně.

Výhody pro vás

možnost vyřízení objednávky i v případě, že nedisponujete elektronickou

platební metodou,

jistota, že za vaše zboží dostanete zaplaceno,

máte možnost obsloužit i ty zákazníky, kteří nemají internetové bankovnictví,

či nemohou platit kartou přes internet.

Potvrzení o
doručení

Každá zrealizovaná přeprava pro nás končí až ve chvíli,
když

příjemce informujeme, kdy přesně a komu jsme

zásilku doručili. Vyberte si tedy, jak vám potvrdíme doručení zásilky.

Výhody pro vás

	na našich www stránkách v sekci GO! Doručení naleznete nejpozději následující pracovní den od doručení datum a čas převzetí zásilky spolu se jménem příjemce, kterému byla zásilka kurýrem předána,

	potvrzení o doručení vám automaticky odešleme na libovolný e-mail nejpozději následující pracovní den po doručení zásilky,

	telefonicky a následně emailem vás budeme informovat v nejkratším možném čase od

doručení. Ve většině případů informujeme v den doručení zásilky, u destinací s velkým
časovým posunem vás budeme kontaktovat následující den v ranních hodinách. Potvr-

zení s kopií podpisu přebírající osoby je součástí telefonického potvrzení. V případě
dodatečného písemného vyžádání vám bude potvrzení zasláno do 5 pracovních dnů.
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Přehled služeb
Kompletní přehled našich služeb. Konkrétní nabídku vám
připraví obchodní zástupce.

Expresní produkty

Přímé transporty

Speciální řešení

GO! Express

GO! Přímá jízda

Oborová řešení

GO! Smart Express

GO! Same Day

	
GO! Life Science

GO! Česko

GO! On-Board-Courier

	
GO! Automotive & Industry
	
GO! Food Logistics GO!
Speciální požadavky na přepravu
	
GO! Kryo
	
GO! Dry Ice
	
GO! Cool
	
GO! Ambiente
	
GO! Přeprava zvířat
	
GO! ADR
	
GO! GMO
	Logistická řešení a služby
	
GO! Supply Chain
	
GO! Warehouse
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Chceme vám vždy poskytovat 100% servis. Obsah této brožury byl proto vybrán a sestaven s maximální péčí. Současně ale platí, že náš servis jsme schopni poskytovat v případě, pokud to umožňují
základní rámcové podmínky, na které máme pouze omezený vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou
odpovědnost za správnost, úplnost, odvoditelné skutečnosti a aktuálnost obsahu.
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