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                          ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΕΕ  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ πνπ παξέρνληαη από ηελ 
εηαηξεία «ΣΡΟΥΑΔΗΝ» ζην ζπλαιιαζζόκελν θνηλό είλαη νη 

αθόινπζεο: 

 

 Σαρπκεηαθνξέο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, εθηόο 
δεκάηωλ, εζωηεξηθνύ. 

 

 Σαρπκεηαθνξέο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, εθηόο 
δεκάηωλ, εμωηεξηθνύ. 

 

 Σαρπκεηαθνξέο δεκάηωλ εζωηεξηθνύ, (έωο 20 θηιά κε ή 
ρωξίο εκπνξηθή αμία αλά 

νξηδόκελε κεκνλωκέλε ζπζθεπαζία). 
 

 Σαρπκεηαθνξέο δεκάηωλ εμωηεξηθνύ, (έωο 20 θηιά κε ή 
ρωξίο εκπνξηθή αμία αλά 

νξηδόκελε κεκνλωκέλε ζπζθεπαζία). 
 

 Πξνεηνηκαζία ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ. 

 Αληαιιαγή εγγξάθωλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► ΑΑ..  ΕΕΝΝΣΣΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ 

 Απζεκεξόλ παξάδνζε-επίδνζε (εληόο ηωλ νξίωλ ηεο ίδηαο πόιεο).  
  Παξαιαβή ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ θαη παξάδνζε απζεκεξόλ από κία έωο ηέζζεξηο ώξεο εληόο ηωλ νξίωλ ηεο ίδηαο πόιεο. 

 Παξαιαβή θαη επίδνζε ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα.  
  Παξαιαβή ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ θαη παξάδνζε ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα εληόο ηεο ίδηαο πόιεο. 

 Αληηθαηαβνιή κεηξεηνίο.   
  Παξάδνζε ηελ επόκελε εξγάζηκε έωο ηηο 14:00, εθηόο θάπνηωλ πξννξηζκώλ. 
  Απόδνζε ηεο αμίαο ηεο αληηθαηαβνιήο  εντός 24ώροσ από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 Απζεκεξόλ αληηθαηαβνιή  
  Απζεκεξόλ παξαιαβή-παξάδνζε ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ κε αληηθαηαβνιή κε κεηξεηά ή επηηαγή. Η αμία ηεο αληηθαηαβνιήο κε 

κεηξεηά θαηαηίζεηαη εληόο ηεο ηδίαο εκέξαο ηεο παξάδνζεο, ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ δηθαηνύρνπ ωο παξειήθζε. 

 

► BB..  EEΠΠΑΑΡΡΥΥΙΙΑΑ 

 Παξαιαβή θαη επίδνζε ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα.  
  Μεηαθνξά ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ από θαη πξνο ρεξζαίνπο ή λεζηώηηθνπο πξννξηζκνύο  εληόο 24 ωξώλ.  

 Παξαιαβή θαη επίδνζε εληόο 48 ωξώλ γηα δπζπξόζηηεο πεξηνρέο.  
  Μεηαθνξά ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ από θαη πξνο ρεξζαίνπο ή λεζηώηηθνπο απόκαθξνπο πξννξηζκνύο δπζπξόζηηωλ πεξηνρώλ 

γίλεηαη εληόο 48 έωο 72 ωξώλ. 

 

► ΓΓ..  ΕΕΞΞΩΩΣΣΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ 

 Επίδνζε ζε πεξηζζόηεξεο από 260 ρώξεο αλά ηελ πθήιην, κε επίδνζε ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα γηα όιεο ηηο 

ρώξεο ηεο Επξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο.  
  Οη απνζηνιέο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ πξνωζνύληαη ζην εμωηεξηθό κέζω ηνπ δηθηύνπ ηεο ζπλεξγάηηδόο καο εηαηξείαο UPS, πνπ 

επηιέρζεθε ιόγω ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αμηηνπηζηίαο ηεο. Οη ρξόλνη ηεο παξάδνζεο αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηαρύηεηά καο θαη 
ε πιένλ νηθνλνκηθή επηινγή πξνζθέξεηαη ζην πειαηνιόγηό καο. 

 Επηζπλάπηεηαη θαηάινγνο ρωξώλ όπνπ αλαγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη ρξόλνη 

  επίδνζεο θαη νη ηηκέο αλά  0,5 Kgr βάξνπο. 
  Οη ρξόλνη ηεο επίδνζεο παξνπζηάδνπλ ηελ αληαγωληζηηθή ζύγθξηζή ηνπο γηαηί ην ζπλαιιαζζόκελν θνηλό ιακβάλεη γλώζε 

ζπγθεθξηκέλα ηωλ ηζρπόληωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ. 

 

► ΔΔ..  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΕΕ    (μόνο με προσσννενόηση) 

 Αλακνλή Courier. (γηα δηεθπεξαίωζε δηάθνξωλ ππεξεζηώλ)  
  Παξέρεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ δηεθπεξαίωζε δηαθόξωλ ππεξεζηώλ ηαρπκεηαθνξώλ θαηόπηλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπλλελόεζεο. 

 Τπεξεζία αγνξώλ γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ.  
  Παξέρεηαη ε ππεξεζία αγνξώλ από νπνπδήπνηε θαη αλεμαξηήηωο πνζνύ θαη ε απνζηνιή ηεο ζηνλ εληνιέα. 

 Απνζηνιέο επί αληηθαηαβνιή.  
  Παξέρεηαη ε επηζηξνθή ηωλ ρξεκάηωλ  εντός 24ώροσ ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. 

 Παξαιαβή θαη επίδνζε εθηόο ωξαξίνπ, εκέξα Κπξηαθή ή εκέξεο επίζεκωλ αξγηώλ.  
  Παξέρεηαη ε ππεξεζία παξαιαβήο ή παξάδνζεο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ Κπξηαθή ή νπνηαδήπνηε άιιε αξγία. 

 Παξαιαβή πξωηνθόιινπ.  
  Παξέρεηαη ε ππεξεζία παξάδνζεο απνζηνιήο θαη παξαιαβήο πξωηνθόιινπ κε επηζηξνθή ηωλ δεηνύκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηνλ 

απνζηνιέα.  

 Παξάδνζε ή παξαιαβή άββαην. 
  Παξέρεηαη ε ππεξεζία παξαιαβήο ή παξάδνζεο ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ άββαην θαηόπηλ ζπλλελόεζεο. 

 Παξαδόζεηο κε ρξνληθή δέζκεπζε.  
  Παξέρεηαη ε ππεξεζία παξαιαβήο ηεο απνζηνιήο θαη παξάδνζήο ηεο, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο νξηζκέλνπ εθ ηωλ πξνηέξωλ. 

 Επίδνζε κε πξωηλή παξάδνζε.  
  Παξέρεηαη ε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ηεο απνζηνιήο έωο ηηο 9:30 ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο ή ζε 

άιιν ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα γηαηί εμαηξνύληαη νξηζκέλνη πξννξηζκνί. 

 Τπεξεζίεο εηζπξάμεωλ.  
  Παξέρεηαη ε δηεθπεξαίωζε ππεξεζηώλ ηαρπκεηαθνξάο θαηόπηλ πξνζπλλελόεζεο. 

 Οκαδηθέο απνζηνιέο.  
  Παξέρεηαη ε ππεξεζία παξάδνζεο νκαδηθώλ απνζηνιώλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ ή ζε εηδηθήο θύζεωο πειάηεο θαηόπηλ 

μερωξηζηήο ζπκθωλίαο θαη εληαία ρξέωζε αλεμαξηήηωο βάξνπο θαη πξννξηζκνύ κε θαηώηαην όξην εθαηό (100) απνζηνιώλ.  

 
 
 

 


