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Bez hraníc. Pre nás to znamená viac len než vedieť prezentovať zopár pekných 
údajov, napríklad 35 rokov skúseností s doručovaním kuriérmi, expresným  
doručovaním a doručovaním balíkov, viac než 100 GO! staníc v Európe a vyše 
8 milióna zásielok prepravených každý rok.

To, čo zákazníci oceňujú viac, je n a š a nonstop práca: 
365 dní v roku, 24 hodín denne, celé spektrum. Od nášho 
bežného jednodňového expresu až po dômyselné logi-
stické riešenia, nájdeme individuálne odpovede na každú 
otázku prepravy. A to zahŕňa špeciálne požiadavky jednot-
livých odvetví, napríklad farmaceutického odvetvia, ktoré 
spĺňame s na mieru šitými službami.

Toto rozmanité portfólio a to, že neustále plníme naše s 
ním súvisiace sľuby, z nás urobi l i najväčšieho európske-
ho nezávislého poskytovateľa expresných doručovacích a 
kuriérskych služieb.

Prvá objednávka, ktorú u nás urobíte, vám ihneď ukáže, 
prečo sme lídrom v oblasti kvality na trhu expresného 
doručovania a doručovania balíkov. Je to preto, že na všetky 
služby spoločnosti GO! sa vzťahujú najvyššie normy kvality, 
ktoré sú pevne zakotvené v celom systéme spoločnosti GO!.

Jednoducho, GO! je na vašej strane a ponúka vám rôzne 
verzie toho, čo je najdôležitejšie: doručenie zásielok. Bez 
poškodenia. Včas. Na správne miesto. Bez ohľadu na to, aké 
zložité sú vaše objednávky.

Myslíme si, že to sú dobré dôvody na to, aby ste nás lepšie 
spoznali, čo môžete urobiť na nasledujúcich stránkach.

Naše služby

Naše služby – prehľad

GO! Expres GO! Kuriér GO! Riešenia
 GO! Za jeden deň  GO! Mesto  Obchodné riešenia
 GO! Po celom svete  GO! Priamo   Špeciálne prepravovaný tovar

 GO! V ten istý deň   Špeciálne požiadavky na prepravu
 GO! Exkluzív
 GO! Kuriér na palube
 GO! Charterový let

Služby s pridanou hodnotou
  Doručenie a vyzdvihnutie 
cez víkend a sviatok

 Predch  Doručenie na

 Plánované doručenie
    Skoré doručenie

 Služby spojené s veľtrhmi  Potvrdenie prijatia

 Neskoré a nočné  Služba colného vybavenia  Služba výdavkov
 vyzdvihnutie  Poistenie  Prenesené doručenie
 Doručenie s kódom  Neutrálne zaslanie   Vlastné doručenie / vyzdvihnutie
  Kontrola identity  Prepravné materiály a obaly
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Expresné 
služby
Naša štandardná služba má ďaleko od štandardu v zvyčajnom zmysle slova. 
Sme tu pre našich zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Výnimky?  
Žiadne. To, čo ponúkame, je veľmi spoľahlivá, globálna expresná doručova-
cia služba s včasným doručením, jednodňovým expresom v celom Nemec-
ku, regionálnymi kuriérmi a priamym doručením, ako aj mnohé ďalšie doru-
čovacie riešenia na mieru šité vašim potrebám.
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Náš štandard: GO! Expres

Sieť GO! nestojí ani sekundu. Beží plnou parou, a to i v noci, 
aby vaše zásielky prišli do cieľa hneď na ďalší deň – 365 dní 
v roku, mimoriadne rýchlo a 100 % spoľahlivo. Pre nás je 
bežné vyzdvihnúť zásielku večer a doručiť ju adresátovi na 
ďalší deň skoro ráno. Spolu s množstvom štandardizova-
ných služieb s pridanou hodnotou to všetko dopĺňa logis-
tické riešenia šité presne na mieru vašim konkrétnym požia-
davkám.

Výhody
  veľmi krátke bežné časy prepravy – večer vyzdvihneme, ďalšie ráno doručíme
  mimoriadne dlhá pracovná doba, napríklad v našom centrálnom stredisku  

štandardne do polnoci
  veľa rôznych časových možností, ktoré vyhovujú vašim konkrétnym požiadavkám  

čo sa týka vyzdvihnutia i doručenia
  služba vyzdvihnutia – vašu zásielku vyzdvihneme z akejkoľvek adresy  

a doručíme ju na vami uvedenú adresu
  možnosť kombinácie s množstvom ďalších štandardných služieb: našich služieb  

s pridanou hodnotou

Naše doručovacie časy nemajú hranice
Vaše zásielky vyzdvihneme do 16.30.

Zásielky bežne dorazia k svojim adresátom v nasledujúci pracovný deň.
 veľmi skoro v biznis centrách
 najneskôr o 12.00 všade
  flexibilné termíny vám pomôžu naplánovať vaše doručenie až na 15 minútové  

intervaly.

GO!
Expres

* Uvedené časy vyzdvihnutia sú orientačné. Vaša stanica vás bude informovať o presných časoch.
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A, samozrejme, GO! má širokú sieť miest, ktoré vám dokážu zaručiť kvalitu, flexibilitu a 
rýchlosť, ktorú od nás očakávate, aj keď posielate zásielky za hranice. Do všetkých európ-
skych obchodných centier dokážeme doručiť zásielky za jeden deň a do všetkých veľkých 
medzinárodných obchodných centier do 48 hodín.

Výhody
  ekonomická varianta vhodná predovšetkým pre objemné 

a ťažké zásielky
  preprava neštandardných zásielok (sudy, zásielky do 

dĺžky 3m atď)
  možnosť kombinácie s celým radom doplnkových služieb
  aj pre importné zásielky z celého sveta

Vnútroštátna expresná preprava zásielok po Slovensku. Zabezpečíme prepravu balíkov v 
rámci celej SR. Štandardne sú zásielky doručované nasledujúci pracovný deň. V urgent-
ných prípadoch vieme zásielku doručiť aj v ten istý deň. Samozrejmosť vnútroštátnych 
zásielok je zabezpečenie dobierky, možnosť terminovaného doručenia a špeciálne rieše-
nia na mieru.

Výhody
  Garantované doručenie v Bratislave, Hlohovci, Nitre, 

Trnave, Dunajskej Strede, Senci, Šamoríne, Stupave, 
Pezinku

 Expresný kuriér pre Bratislavu a okolie
  možnosť kombinácie s celým radom doplnkových služieb

Vyzdvihovanie a doručovanie bez hraníc: pracujeme rýchlo a flexibilne
Vaše zásielky vyzdvihneme do 16.30 v ktoromkoľvek obchodnom centre a do 18.00 na vzdiale-
ných miestach.*
Doručujeme:
  na ďalší deň – ak sa adresáti nachádzajú v európskych biznis centrách
  do 48 hodín v celej Európe a vo všetkých väčších medzikontinentálnych biznis
 expresný kuriér v Bratislave

GO! 
Smart Expres

GO! 
Slovensko

* Uvedené časy vyzdvihnutia sú orientačné. Vaša stanica vás bude informovať o presných časoch.
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Nestačia vám naše štandardné služby? Potom vám navrhujeme využiť naše 
exkluzívne riešenia, ktoré sú individuálne prispôsobené tak, aby vaše zásielky 
doručili priamo a bezpečne do cieľa. Nezáleží na tom, aké sú veľké alebo 
koľko ich je. Môžete napríklad využiť flexibilné priame spojenia so službou 
GO! Kuriér a vyberiete si najlepšiu cestu z miesta A na miesto B. Podľa vašich 
požiadaviek môžeme využiť auto, dodávku, železnicu alebo lietadlo, všetko v 
krátkom čase.

Priame 
transporty



11

Unser Unternehmen

11



12

Naše priame služby: GO! Kuriér

Vašu zásielku doručíme priamo od dverí k dverám – bez odbočení a čo 
najrýchlejšie. Bez ohľadu na to, ako ďaleko musí cestovať.

Výhody
  priama preprava v čase, aký si vyberiete
 žiaden ďalší prenos zodpovednosti
 zabezpečenie proti strate, poškodeniu a pod.
  regionálne a v rámci krajiny, kdekoľvek to budete potrebovať

GO!
Priama 
jazda
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Aby sme vaše naliehavé objednávky a zásielky doručili v ten istý deň, vždy si vyberáme 
najrýchlejšiu cestu, ak je to potrebné, tak aj lietadlom či vlakom.

Výhody
 čo najrýchlejšie doručenie, vo všeobecnosti v deň odoslania
  Vieme vám podrobne poradiť a vybrať najlepšiu trasu pre-

pravy, aby sme splnili vaše požiadavky.
  poradenstvo o zákonných podmienkach, napríklad IATA DGR, 

a rôznych obmedzení ohľadom veľkosti/váhy pri leteckej a 
železničnej doprave

  restrácame čas ani pri prijímaní objednávky: veľmi rýchlo 
dostanete ponuku týkajúcu sa doby doručenia a nákladov.

 ideálna hodnota za peniaze pri využití plánovaných spojení

GO!  
Same Day
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Naše priame služby: GO! Kuriér

Kuriér sprevádza vašu zásielku, dokonca si ju berie ako príručnú batožinu, ak to balíček 
dovoľuje. Špecializovaní zamestnanci zabezpečujú bezproblémovú komunikáciu a vaša 
zásielka zostáva v známych rukách. Spracovanie je ešte rýchlejšie. Ak sa niečo zmení 
(napríklad sa zruší let), nasleduje okamžitá reakcia. Toto je rýchly spôsob prepravy a 
ešte lepšie zabezpečený.

Výhody
  maximálna bezpečnosť utajovaných informácii
  odovzdanie zásielky iba autorizovanej osobe
  let najbližším komerčným letom
  vhodné pre kritické, vysokohodnotné či krehké zásielky
  ideálna hodnota za peniaze pri využití plánovaných spojenívoliteľne  

poistenie pre všetky druhy zásielok

GO! On-Board-Courier
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Trh je stále v pohybe a my sa hýbeme s ním. Ponúkame najnovšie riešenia 
pre B2B biznis. Sú tak špecifické a individuálne ako odvetvia a spoločnos-
ti, ktorým slúžia. Sú prispôsobené vašim potrebám, presne v súlade s va-
šimi požiadavkami na dopravu a logistiku, a sú založené na našich hod-
notách spojených s doručovaním kuriérom, expresným doručovaním a 
doručovaním balíkov – absolútne načas, maximálne bezpečne a nepretr-
žitou dostupnosťou.

Preprava liekov, medicínskej techniky a nebezpečného to-
varu je veľmi neobvyklá pre mnohých špeditérov, no pre 
nás je to každodenná vec. Naši zamestnanci a kuriéri sú prí-
slušne vyškolení a oboznámení so všetkými oficiálnymi na-
riadeniami. Bez ohľadu na to, aká špeciálna je vaša zásielka, 
s nami bude vždy v bezpečí.

Prečo ponúka GO! takú širokú škálu služieb spĺňajúcich špe-
ciálne požiadavky? Je to jednoduché: podľa nás je našou 
úlohou ponúkať zákazníkom skutočnú pridanú hodnotu. 
Umožňuje vám to oveľa viac zefektívniť vaše procesy, a tak 
znížiť vaše náklady a zlepšiť kvalitu vašich zákazníckych slu-
žieb.

Naše 
špeciálne 
riešenia
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GO! 
Obchodné 
riešenia
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Obchodné riešenia

Zdravotníctvo bojuje s obrovským tlakom nákladov 
a nedostatkom školených zamestnancov. Tlak na le-
károv a zdravotnícky personál rastie, administratívna 
práca sa kopí a času na skutočných pacientov je čo-
raz menej a menej. GO! dokáže odbremeniť vašich 
zamestnancov a zistiť, kde sa dá ušetriť.

Vieme vám ponúknuť špeciálne riešenia v týchto oblastiach:
 lieky
 medicínska technika
 laboratóriá
 nemocnice a kliniky

Všetky naše služby sú presne prispôsobené vášmu sektoru. Ponúkame na mieru šité 
logistické riešenia a koncepcie dodávateľského reťazca, ktoré spĺňajú vaše konkrétne 
požiadavky – od rýchlej a včasnej prepravy a skladovacích riešení po naše služby s 
pridanou hodnotou až po nonstop poskytované núdzové služby pre prípady, kedy je 
niečo nevyhnutne potrebné.

Nasledujúce výhody sa týkajú všetkých našich zdravotníckych riešení:
 preprava tkanív, vzoriek liečiv, krvných vzoriek, GMO triedy I a II
 široká ponuka obalového materiálu-EPS termoboxy a iné
 sledovanie teploty zásielky pomocou jednorázových dataloggerov
  riadne balenie zásielky našim kuriérom
  preprava v štyroch teplotných režimoch, teda od kryotransportu pri -196 °C  

(tekutý dusík) až po ambientne režimy v rozmedzí +15 °C - +25 °C

GO!
Life Science
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Obchodné riešenia

Rýchly vývoj produktov, rýchle uvádzanie 
produktov na trh, meniaci sa dopyt – rýchlo 
sa pohybujúci trh vyspelých technológií si 
nevyžaduje len inovatívnu silu, ale rýchle re-
akcie a flexibilitu. Spoločnosť GO! vás môže 
podporiť vysoko flexibilnými logistickými 
riešeniami, ktoré vám pomôžu dostať sa na 
vaše trhy rýchlo a spoľahlivo – od presne 
naplánovaných doručení cez na mieru pri-
spôsobenú logistiku náhradných dielov a 
opráv až po núdzové služby poskytované 
nonstop. 

Naše produkty a služby
 služby poskytnuté do druhého dňa a plánované doručenia
 logistika náhradných dielov a opráv
 logistika zariadení vrátane vyzdvihnutia objednávok
 logistika s vysokou dostupnosťou vrátane skladovania
  nonstop núdzové služby, 365 dní v roku
 zabezpečenie nákladu špecifické pre daný produkt
 služby balenia vrátane dopravy pri vrátení a likvidácie

Akékoľvek riešenie si vyberiete, oceníte nasledovné:
 krátku dobu prepravy a včasné doručenie do naplánovaného termínu
 rýchle reakcie, flexibilné vyzdvihnutie
 rôzne možnosti doručenia – aj na dobierku
 úspora zdrojov a úložného priestoru
 zaistenie jednoduchého dodávateľského reťazca
 spoločné plánovanie, navrhovanie a realizácia logistických koncepcií
 poradenstvo od osobných konzultantov priamo na mieste
 najvyššie normy kvality a bezpečnostné normy

GO! 
Automotive &  
Industry
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Riešenie GO! Food logistic je určená pre zabezpeče-
nie medzinárodnej prepravy v potravinárskom prie-
mysle. Zameriavame sa predovšetkým na prepravu 
vzoriek potravín, napr. pre výberové konanie, testo-
vacie vzorky atď. Či už sa jedná o mrazené, chladené, 
čerstvé, sušené potraviny alebo nápoje, s GO! Budú 
vaše zásielky doručené najrýchlejším spôsobom v 
perfektnom stave. Pre prepravu mrazených zásielok 
ponúkame EPS termoboxy až do objemu 169 litrov. 
Vďaka tomu môžete bezpečne prepravovať aj objem-
nejšie zásielky v originálnom balení.

Naše produkty a služby
 prispôsobené riešenia
 doručovanie vzoriek
  vhodný obalový materiál

GO! 
Food logistic
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Špeciálne 
požiadavky 
na prepravu
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GO! Kryo riešenie pre prepravu v dvojplášťových Dewarových nádobách naplnených 
tekutým dusíkom, ktorý zaručuje optimálnu teplotu. Zásielky prepravujeme pozemnou 
cestou dedikovaným kuriérom, pri preprave na dlhšie vzdialenosti dvoma kuriérov s 
odovzdaním „z ruky do ruky”. Touto formou máte zaistenú maximálnu rýchlosť a 
neustálu kontrolu zásielky.

GO! Kryo

Špeciálne požiadavky na prepravu
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Služba pre prepravu mrazených zásielok na suchom ľade pri kontrolovanej teplote v 
rozmedzí -78 až -4 °C. 
Suchý ľad je stuhnutý plyn (oxid uhličitý), ktorý netopí ako klasický ľad, ale vyparuje sa. 
Po jeho vyparenie nezostáva žiadna vlhkosť. Vzhľadom k tejto vlastnosti je vhodný pre 
prepravu medicínskych, farmaceutických i potravinových vzoriek. 
Vašu zásielku samozrejme odborne zabalíme a pripravíme na odoslanie.

Preprava chladených zásielok pri kontrolovanej teplote v rozmedzí 2 až 8 °C za použitia 
termoregulačných gélov a špeciálnych obalových systémov. Udržíme a ochránime vaše 
teplotne citlivé zásielky pred výkyvmi teplôt počas prepravy až na 120 hodín.

Preprava temperovaných zásielok v kontrolovanej teplote v rozmedzí 15 až 25 °C za 
použitia termoregulačných gélov a špeciálnych obalových systémov.
Zabezpečíme pre vás tiež plne recyklovateľná obalové riešenie zodpovedajúce súčas-
ným ekologickým štandardom.

GO! Dry Ice

GO! Cool

GO! Ambiente
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Preprava živých zvierat je jednou z najnáročnej-
ších úloh, ktorej čelí akákoľvek logistická spoloč-
nosť. Dobré životné podmienky zvierat berieme 
vážne, preto neprevážame každý druh zvieraťa. 
Informácie o tom, ktoré zvieratá neprevážame, 
sa nachádzajú na našej stránke. Táto práca si 
vyžaduje špecifické a oficiálne schválené po-
stupy, ako aj dobre vyškolených špecialistov. My 
v spoločnosti GO! pracujeme s takými odbor-
níkmi, a to od prvého zavolania až po doruče-
nie do vášho cieľa.

Výhody
  veľmi krátka preprava pre zaručenie dobrých životných podmienok vašich zvierat:  

večer vyzdvihneme, ráno doručíme
  komplexne vyškolení zamestnanci s potrebnou odbornosťou
  aktívna spätná väzba v prípade výskytu prekážok pri doručovaní tak, aby sme ihneď 

koordinovali ďalší postup
  definované núdzové plány a zoznamy kontaktov na relevantné veterinárne orgány, 

veterinárov a záchranné zložky pre každú stanicu tak, aby sme mohli čo najskôr vykonať 
vhodné kroky, ak sa stane čokoľvek nepredvídané

 v prípade poškodenia je k dispozícii náhradné balenie.

Tieto opatrenia nám umožňujú ponúkať najvyššiu možnú úroveň ochrany vašich zvierat 
počas prepravy. A, samozrejme, spoločnosť GO! je schválená podľa nariadenia (ES) 1/2005 
(o ochrane zvierat počas prepravy), a preto je predmetom oficiálneho dohľadu.

* prepravy zabezpečuje naša sesterská pobočka v Českej republike, ktorá má certifikáciu SÚKL

GO!  
Preprava zvierat

Špeciálne požiadavky na prepravu
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Čo sa týka prepravy nebezpečného tovaru, spoločnosť 
GO! ponúka maximálnu starostlivosť a absolútnu bez-
pečnosť a je plne oboznámená so všetkými právnymi 
nariadeniami a požiadavkami. Informácie o kategóri-
ách nebezpečného tovaru, ktorý pre vás dokážeme 
prepraviť, nájdete na našej webovej stránke.

Výhody
  zamestnanci kvalifikovaní podľa ADR a IATA DGR, od prijímania objednávok po našich 

kuriérov až po prípravu vašich zásielok
 Naše vozidlá sú komplexne vybavené podľa nariadení o nebezpečnom tovare.
  Dôkladne kontrolujeme súlad so všetkými právnymi nariadeniami čo sa týka balenia, 

označovania a sprievodnej dokumentácie.
  Spracovanie objednávok pomocou informačných technológií, ktoré zahŕňa automatizo-

vané porovnávanie údajov o materiáloch, kontrolu zákazu zmiešaných nákladov a 
vyhotovovanie prepravnej dokumentácie špeciálne pre jednotlivé časti trate

 špecializované opisy postupov a núdzové plány

GO! disponuje v vlastnou expresnou systémovou sie-
ťou, ktorá má oprávnenie na prepravu GMO materiálu.

Zabezpečíme pre vás bezpečný transport geneticky 
modifikovaných organizmov v rámci nášho medziná-
rodného systému GO!. Preškolý zamestnancami a ku-
riéri dodržiavajú všetky pravidlá bezpečnosti pri nakla-
daní a doprave GMO materiálu.

Oprávnenie udelené Ministerstvom životného prostredia nám umožňuje obmedzené pou-
žitie s GMO triedy I a II. 

Doprava GMO materiálu môže byť zabezpečená v špeciálnych teplotných režimoch. Záro-
veň pre prepravu ponúkame široký výber termoboxov a špeciálnych obalových systémov.

GO! ADR

GO! GMO



30

Dodávateľský reťazec má význam – keď všetko, čo u vás riadime, dokonale zapadne do 
vášho celkového procesu. Preto je mimoriadne dôležitá optimálna koordinácia a doho-
da. A to sa týka všetkých našich služieb dodávateľského reťazca: od služieb zavedenia/
obmedzenia po logistiku s vysokou dostupnosťou až po technických kuriérov.

Ako zákazník budete mať tiež prospech zo širokej škály služieb ako napríklad skladova-
nie a distribúcia. Výhody pre našich obchodných partnerov sú očividné, napríklad oveľa 
efektívnejšie procesy, zníženie nákladov a vyššia úroveň zákazníckych služieb. Inými slo-
vami? pridaná hodnota, ktorá vám poskytne jasné konkurenčné postavenie.

GO!
Supply Chain

Špeciálne požiadavky na prepravu
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Poskytujeme špeciálne oblasti skladovania pre skladovanie vášho tovaru. GO! Warehou-
se je sklad A taktiež dokážeme riadiť váš tovar. Využijete všetky služby od jedného po-
skytovateľa – od riadenia prichádzajúceho tovaru po posudzovanie kvality, skladovanie, 
zásoby a zadanie úlohy až po včasné doručenie.

GO! Warehouse

Výhody 

  ušetríte vlastné zdroje, napríklad skladové zásoby a 
priestor a zamestnancov

 kompenzácia špičiek a sezónnych výkyvov
  náklady súvisia s každou objednávkou
  komplexná sieť núdzových skladov na zaistenie trvalej 
dostupnosti produktov

  vyhnete sa drahej dobe prerušenia prevádzky
  komplexná analýza miesta na dosiahnutie optimálneho 
pomeru nákladov a výkonnosti

  možnosti colného skladovania
  objednávky prijímame aj neskoro v priebehu dňa
  priame dodávanie a doručovanie prostredníctvom
   našej vlastnej siete 
mimoriadne dlhá pracovná doba, napríklad do  
polnoci v centrálnom stredisku

  nepretržitá dostupnosť služieb, 24 hodín denne, 7 dní  
v týždni, 365 dní v roku

Typ skladovania závisí od typu a štruktúry vášho tovaru

  blokové skladovanie: stohovateľné škatule, prepravky  
a palety sa ukladajú priamo na seba alebo vedľa seba  
v blokoch bez využitia poličiek alebo iných zariadení 

  skladovanie priamo na podlahe
  oddelené skladovanie na poličkách
  skladovanie na paletách v regáloch: podobné  
predchádzajúcemu typu, no bez poličiek

  a s opornými trámami 
sklad môže byť homogénny pre jednotlivé položky 
alebo skupiny podľa vašich požiadaviek (napríklad 
paleta môže obsahovať jednu alebo viac jednotiek 
jednej položky/nehomogénny: prepravníky obsahujúce 
viacero rôznych položiek).

  špeciálne požiadavky na skladovanie ohľadom teplotne 
regulovaného tovaru a nebezpečného tovaru
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Našim cieľom je spokojný zákazník. Doplnkové služby sú užitočné, ak sú vy-
soko flexibilné a predstavujú širokú škálu pridanej hodnoty. A najmä, ak sa 
dajú k sebe pridávať, a tak vytvoria na mieru prispôsobenú ponuku. Každé 
riešenie, ktoré sa dá pridať, vychádza z rovnakého silného nákladu: našej 
štandardnej kuriérskej a expresnej služby.

Naše doplnkové  
služby
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Unser Unternehmen

33
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Naše služby s pridanou hodnotou

Víkendy a sviatky sú dni, kedy sa za bežných 
okolností bežné doručenia nedajú robiť. No so 
spoločnos ťou GO! ste v bezpečí aj vo chvíľach, 
ktoré sú neobvyklé.
Spoločnosť GO! vie doručiť naliehavé a ad hoc 
zásielky rýchlo a spoľahlivo ich adresátom, či už 
ide o dôležité náhradné diely alebo urgentné 
dokumenty.
A GO! to dokáže kedykoľvek chcete a potrebu-
jete: neskoro večer, skoro ráno, či dokonca 
uprostred noci.

Výhody
  nepretržitá dostupnosť služby: 24 hodín denne, 365 dní v roku
 rýchla reakcia, stačí jeden telefonát
 mimoriadne rýchle vybavenie prispôsobené vašim požiadavkám
 vaši vlastní šikovní a skúsení konzultanti
 jednoduché sledovanie zásielky, ktoré zabezpečuje plnú transparentnosť online

    

Musí sa vaša zásielka doručiť v pevne stanovenom termíne? 
Žiaden problém: vyberte si jednu z našich mnohých možností podľa va-
šich potrieb.

Výhody
  veľa rôznych možností plánovania podľa vašich konkrétnych požia-

daviek
   včasné doručenie – pred 8:00 nasledujúci deň v akomkoľvek biznis 

centre*
  časové intervaly od 30 do 120 minút po celý deň
  pevne stanovené doručenie – na 15 minút presný termín

* Kontaktujte vašu GO! stanicu pre viac informácií.

Doručenie a 
vyzdvihnutie 
cez víkendy

GO!  
Termín



Ak chcete, aby si vaša zásielka našla cestu len do istých rúk, po-
tom by ste ju mali dať doručiť výhradne konkrétnej osobe alebo 
skupine ľudí. Aj v takom prípade máme to správne riešenie – kon-

trolu identity. Doručenie je špeciálne personalizované. Adresáti sa musia preukázať dokla-
dom totožnosti. Je to najvyššia úroveň bezpečnosti a tiež ideálny doplnok našej štandard-
nej služby, pri ktorej doručujeme len určeným adresátom. 

Výhody
  prísne osobné. Vaša zásielka sa odovzdá len ľuďom, ktorí sa vedia preukázať. Ak sa 

vaša zásielka nedá doručiť, necháva sa v našom zabezpečenom sklade dovtedy, kým 
ju nepresmerujete.

  veľmi krátka doba prepravy, pretože používame vysoko výkonnú expresnú prepravnú 
sieť

  vysoká flexibilita, široká škála možností načasovaného doručenia a doplnkové služby

Kontrola 
identity
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Naše služby s pridanou hodnotou

PPostaráme sa o preclení vašich zásielok. 
Ak prepravujete do zahraničia zásielky podliehajúce 
clu, zabezpečíme ich preclenie vďaka zastupovanie 
v colnom konaní. Pre bezproblémové zabezpečenie 
servisu stačí iba jednorázovo vyplniť plnú moc na 
dobu neurčitú a dodať nám ju spoločne s výpisom 
z obchodného registra, osvedčením o registrácii 
DIČ a vaším EORI číslom. 
V prípade potreby pre vás zaistíme aj vyclenie im-
portné zásielky.pevne určených miestach

Spoločnosť GO! poistí zásielku proti poškodeniu, 
zničeniu a lúpeži na 100% hodnoty tovaru.

Naša preprava je bezpečná a spoľahlivá. Avšak, ako 
každá iná so sebou môže prinášať možné riziká. Vš-
etky naše zásielky sú automaticky poistené podľa 
medzinárodného dohovoru CMR. Pre tovar vyššie 
hodnoty ponúkame nadštandardné poistenie 
vašich zásielok GO! Allrisk.

Výška poistného pre medzinárodnú i vnútroštátnu prepravu sa stanovuje podľa miesta
nakládky a vykládky, druhu a hodnoty tovaru či ide o tovar použitý alebo nový.

GO!  
Customos

GO! AllRisk
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Veľtrhy, konferencie a iné podobné podujatia 
– to sú vždy veľmi stresujúce dni pre vás ako 
vystavovateľa alebo návštevníka. Takže so 
spoločnosťou GO! ako spoľahlivým poskyto-
vateľom služieb po boku budete mať pocit 
istoty. Časť vášho stánku chýba alebo je 
chybná?

Potrebujete doplniť informačné materiály alebo letáky? Nemôžete si do lietadla zobrať 
veci, ktoré ste si kúpili? Služby spoločnosti GO! spojené s veľtrhmi vám pomôžu splniť 
všetky vaše potreby týkajúce sa prepravy v súvislosti s daným podujatím, takže sa môžete 
plne sústrediť na vašich návštevníkov, zákazníkov a iné úlohy.

Výhody
  doručenie a vyzdvihnutie priamo v stánku na veľtrhu alebo na inom dohodnutom 

mieste, vrátane flexibilnej telefonickej koordinácie
  komplexné služby v deň podujatia a pri montáži a demontáži
  možnosť včasného doručenia a neskorého vyzdvihnutia ako aj mnohé možnosti 

plánovania podľa vašej dostupnosti
  aktívna spätná väzba v prípade procesných prekážok súvisiacich s podujatím
  podpora pre činnosti zahŕňajúce montáž a demontáž
 balenie, vrátane poskytovania prepravných materiálov
  ďalšie doplnkové služby z nášho produktového portfólia

Chcete poslať niečo priamo od svojho dodávateľa 
svojmu zákazníkovi? Žiaden problém. Ak chcete, 
dokážeme neutralizovať adresu tak, aby vás záka-
zník videl ako odosielateľa, no preprava sa cez vás 
uskutočniť nemusí.

Neutralizácia

Veľtrhová 
logistika
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Naše služby s pridanou hodnotou

Už žiadne čakanie na vaše peniaze s GO! doručením na 
dobierku. Náš kuriér doručí váš tovar, zinkasuje platbu a 
peniaze vám rýchlo pošleme.

Výhody
  okamžité a priame vybavenie objednávky aj vtedy, 

keď neexistujú elektronické možnosti platby
  vysoká bezpečnosť: váš tovar sa odovzdá iba za úhra-

du sumy na dobierku, ktorú ste určili
  rýchla platba: výška dobierky, ktorú zinkasujeme, sa 

pošle na vami určený účet už o pár dní
 výber meny platby na dobierku doma i v zahraničí
  hotovosť, krížové kontroly a eurošeky: môžete si vy-

brať aj svoj spôsob platby

Doručenie na dobierku
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Naše služby s pridanou hodnotou

Chcete byť informovaní o doručení vašej zá-
sielky čo najskôr?
Spoločnosť GO! vás bude informovať ihneď, 
keď sa zásielka doručí, a ak budete chcieť, 
môže vám zaslať dôkaz o doručení najrých-
lejším spôsobom.

Výhody
  aktívne oznamovanie úspešného doručenia do 30 minút
 zasiela sa telefonicky, e-mailom, SMS
  istota a minimálne obťažovanie: nemusíte neustále sledovať zásielku
  podpísaná doručenka sa vám v prípade potreby zašle: elektronicky v ten istý deň 

alebo nasledujúci deň, papierová kópia do jedného alebo dvoch dní
  vyberáte si vy: GO! štandardná doručenka alebo upravená verzia
  Ak to bude potrebné, môžeme zaznamenať aj doplňujúce informácie: kontrola 

identity, záznam o doručení alebo akékoľvek informácie, ktoré budete potrebovať.

Potvrdenie 
o doručení
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Prenesené doručenie
Adresát zaplatí všetky náklady na doručenie.

Vlastné doručenie / vyzdvihnutie 
Pokojne môžete nechať a vyzdvihnúť si svoju zásielku v staniciach GO! alebo triediacich 
centrách.

*  Nenašli ste tu to, čo hľadáte? Spojte s vašou miestnou GO! stanicou. Naši odborníci na logistiku nájdu pre 
vás riešenie.

A ponúkame viac* …
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Požiadavky na doručovanie kuriérom, expresné doručova-
nie a doručovanie balíkov sú mnohé a rôznorodé. Taký je aj 
náš rozsah služieb, čo sa týka jeho šírky i hĺbky. Nižšie uvá-
dzame ich prehľad. Tento zoznam obsahuje všetky produk-
ty, riešenia a služby spoločnosti GO! Vľavo: naše základné 
služby rozdelené do troch kategórií. Vpravo: všetky služby, 
ktoré môžete pridať.

Prehľad produktov a služieb

Štandardné produkty Priame transporty Špeciálne riešenia

 GO! Europe  GO! Priama jazda  Obchodné riešenia

 GO! Worldwide  GO! Same Day    GO! Automotive & Industry

 GO! Slovensko  GO! On-Board-Courier    GO! Food Logistic

 Špeciálne požiadavky na prepravu

   GO! Dry Ice

   GO! Cool

   GO! Ambiente

   GO! ADR

  Logstické riešenia a služby

   GO! Supply Chain

   GO! Warehouse
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Služby s pridanou hodnotou
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GO!  
Expres

GO! Za jeden deň

GO! Po celom svete

GO!
Kuriér

GO! Mesto

GO! Priamo

GO! V ten istý deň

GO! Exkluzív

GO! Kuriér na palube

GO! Charterový let

GO! 
Riešenia

Riešenia 
pre … 

… obchod G
O

! Z
dr

av
ot

ní
ct

vo GO! Klinická logistika

GO! Medicínska technika

GO! Farmaceutická logistika vrátane služby GO! COOL

GO! Laboratórne služby

GO! Vyspelé technológie

GO! Móda a životný štýl

GO! Médiá a obchod

GO! Automobilizmus

… špeciálne pre-
pravovaný tovar

GO! Preprava zvierat

GO! Nebezpečný tovar

… špeciálne 
požiadavky na 
prepravu

GO! Nákladná služba

GO! Služba odovzdania

GO! Právne zaistené doručovanie

 

GO! Interná poštová služba/  
GO! SluŽby vyberania postovej schránky

GO
! S

up
pl

y 
ch

ai
n GO! Služby zavedenia/obmedzenia

GO! Logistika s vysokou dostupnosťou

GO! Skladovacia služba

GO! Technický kuriér 

 Môžu sa uplatňovať isté obmedzenia, pre aktuálne informácie kontaktujte vašu GO! stanicu.
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Chceme ponúkať komplexné služby. Preto veľmi dôkladne pripravujeme naše brožúry, ktoré sú urče-
né výhradne pre vašu informáciu. Dúfame, že chápete, že služby sa dajú poskytovať iba vtedy, keď to 
umožnia vonkajšie okolnosti, nad ktorými máme obmedzený vplyv. Preto sa informácie, ktoré posky-
tujeme, môžu meniť a nemôžeme zaručiť, že sú správne, úplné alebo že poskytujú uistenia akého-
koľvek druhu alebo že sú úplne aktuálne.

Vytlačil: GO! Express & Logistics, s. r. o.
Kaukazská 49 | 851 01 Bratislava | general-overnight.com | Verzia: 1 / 2021


