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TEXTOVÉ VARIANTY KE STAŽENÍ: 

• 1 věta pro e-shop s možností platby kartou 

• 1 věta pro e-shop bez možnosti platby kartou 

• 3 – 5 vět 

• Kompletní popis B2C služby 

 

Rychlý NÁVOD ke stažení a pokyny: 

• Vždy musí být zobrazeno logo a celé znění uvedené 

textové varianty. 

• Stáhněte logo (klik myší na logo a kopírovat)  

+ vámi vybranou textovou variantu (označení textu a kopírovat) 

• Modře označená slova „vyhrát tablet“ musí být aktivní, 

vložte tento odkaz: http://bit.ly/Eshop18  

http://bit.ly/Eshop18
http://bit.ly/Eshop18
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Dopravce Geis Parcel Vám zajistí online sledování zásilky v 

reálném čase, informační e-mail a SMS avíza, platbu dobírky 

kartou (i bezkontaktně), možnost přesměrování zásilky na Vámi 

vybrané výdejní místo a ještě můžete vyhrát tablet.  

 

http://bit.ly/Eshop18
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Výběr dopravy společností Geis Parcel Vám zajistí online 

sledování zásilky v reálném čase, informační e-mail a SMS avíza, 

možnost přesměrování zásilky na Vámi vybrané výdejní místo 

a ještě možnost vyhrát tablet.  

 

http://bit.ly/Eshop18
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Společnost Geis Parcel neplní pouze jednotlivé zakázky. Řeší 

potřeby klientů ve všech souvislostech. I díky tomu se řadí mezi 

přední přepravní firmy na českém trhu. O průběhu přepravy Vás 

bude informovat SMS nebo e-mail avízy s potřebnými 

informacemi. Zásilku můžete online sledovat v reálném čase, 

přesměrovat na Vámi vybrané výdejní místo a ještě vyhrát tablet.  

 

http://bit.ly/Eshop18
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Společnost Geis Parcel se řadí mezi významné přední 

poskytovatele přepravních služeb s komplexní nabídkou služeb. 

Speciální služba B2C (doručení na soukromou adresu) 

automaticky zahrnuje informování zákazníků: 

• SMS / e-mail avízo o převzetí zásilky do přepravy. Zpráva 

obsahuje eventuální výši dobírky i možnost přesměrování 

zásilky na výdejní místo. 

• SMS / e-mail avízo v den doručení s časovým oknem pro 

doručení a kontaktem  

na řidiče. 

Dále také: 

• online sledování zásilky v reálném čase (Track & Trace). 

• opětovné doručení následující pracovní den v případě, že Vás 

nezastihneme na adrese. 

• možnost úhrady dobírky platební kartou (i bezkontaktně). 

• doručení zásilky za první uzamykatelné dveře. 

Při výběru dopravy Geis Parcel navíc můžete vyhrát tablet.  

 

http://bit.ly/Eshop18

