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Αξιότιμοι,
Η SPEEDEX, εκ των πρωτοπόρων στο χώρο των ταχυμεταφορών, αποτελεί μέλος
δύο εκ των σημαντικότερων και πλέον αξιόπιστων Ομίλων εταιρειών της χώρας
μας, ΦΟΥΡΛΗΣ και ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ. Από το 1986, προσφέρει με συνέπεια και
αξιοπιστία, υπηρεσίες ταχυμεταφορών υψηλής ποιότητας σε όλη την Ελλάδα και
προς το Εξωτερικό, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των αναγκών της ελληνικής
αγοράς.
Διαθέτει αυτόνομο και άριστα οργανωμένο Πανελλαδικό Δίκτυο με 200
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας
παρουσιάσουμε την εταιρεία μας και να σας υποβάλλουμε την οικονομική μας
πρόταση για τις ανάγκες υπηρεσιών ταχυμεταφορών, των μελών σας.
Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση/οδηγία του ΕΟΠΥΥ για
την αποστολή των παραστατικών των μελών σας, προτείνουμε προς τον
σύλλογο σας 50% έκπτωση επί των βασικών υπηρεσιών του τιμοκαταλόγου
μας.
Οι προνομιακές αυτές τιμές θα ισχύουν για το σύνολο των αναγκών των μελών
σας.
Για περισσότερες πληροφορίες και την ισχύ του τιμοκαταλόγου τα μέλη του
συλλόγου σας μπορούν να απευθυνθούν στο κατάστημα εξυπηρέτησης* Speedex
της περιοχής που ανήκετε ή στο τμήμα Πωλήσεων της εταιρίας.
Με εκτίμηση,
SPEEDEX AE ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Πωλήσεων
Τηλ.2103407190
Mail: speedex&speedex.gr
Site: www.speedex.gr
*Πληροφορίες για το δίκτυο καταστημάτων μας , μπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα μας. www.speedex.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. INTERCITY- Εντός Πόλης
Αποστολές βάρους έως 2 κιλά

2.44 €

Για κάθε επιπλέον 1 κιλό

0.92 €

2. DOMESTIC – Από Πόλη σε Πόλη
Αποστολές προς Χερσαία Ελλάδα βάρους έως 2 κιλά

4.88 €

Για κάθε επιπλέον 1 κιλό

1.22 €

Αποστολές προς Νησιωτική

1

Ελλάδα βάρους έως 2 κιλά

5.08 €

Για κάθε επιπλέον 1 κιλό

1.73 €

Αποστολές εντός Κρήτης βάρους έως 2 κιλά

3.21 €

Για κάθε επιπλέον 1 κιλό

0.92 €

3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Προσαυξήσεις)
Προς Απομακρυσμένες Περιοχές Ν. Θεσσαλονίκης
Προς Απομακρυσμένες/ Δυσπρόσιτες Περιοχές Περιφέρειας

3.00 €
2

1

Για την αποστολή δεμάτων (από 1 κιλό και άνω) προς & από, τους προορισμούς: Κρήτη, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος,
Κάλυμνος, Χίος, Μυτιλήνη, Σάμος, Λήμνος, Ικαρία, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Κύθηρα παρέχονται οι εξής
επιλογές:
 Economy - Ακτοπλοϊκή Μεταφορά Νησιών, για παράδοση σε 1-3 εργάσιμες ημέρες, στις παραπάνω τιμές.
 Αεροπορική Μεταφορά Νησιών, για παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με χρέωση επίναυλου
αερομεταφοράς 0.80 ανά κιλό.

2

Παράδοση σε 1-2 ημέρες επιπλέον.

6.00 /9.00 €

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%.



Για τις χρεώσεις υπηρεσιών που δεν διευκρινίζονται στην παρούσα προσφορά, ισχύει ο εκάστοτε
επίσημος τιμοκατάλογος της Speedex.
Ο επίσημος τιμοκατάλογος και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Speedex, αναλύονται στην
ιστοσελίδα της εταιρείας: www.speedex.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η SPEEDEX, σε συνεργασία με Εταιρείες Διεθνών Ταχυμεταφορών, προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα
υπηρεσιών προς τις χώρες του εξωτερικού:

1. International Express
Παράδοση επειγουσών αποστολών το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας στις μεγαλύτερες πόλεις της
ΕΕ και ταχεία παράδοση σε όλο τον Κόσμο.

2. International Economy
Προγραμματισμένη παράδοση αποστολών στην Ευρώπη και όλο τον Κόσμο σε προνομιακές τιμές.
Στον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογο εξωτερικού προσφέρεται στις εξαγωγές της εταιρείας σας με την
υπηρεσία EXPRESS έκπτωση 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι τελικές χωρίς έξτρα επιβάρυνση επίναυλου καυσίμων
(fuel surcharge).

