
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
GLS nově nabízí mezinárodní službu 

FlexDeliveryService také pro Spojené 

království  
 

 Zjednodušení pro zahraniční e-komerci  

 Vzájemně propojeno 16 evropských zemí  

 FlexDeliveryService nabízí příjemcům volbu z různých možností 

doručení  

 

Praha, 19. července 2018. Přepravní společnost GLS nyní nabízí mnoho 

způsobů příjmu balíků pro pohodlnější online nakupování. GLS nově 

rozšířila využití služby FlexDeliveryService tak, aby byla dostupná i pro 

přepravu do Spojeného království. Nyní je tak vzájemně propojeno již 16 

evropských zemí.  

 

Propojení se zahraničním, které nabízí FlexDeliveryService, ocení v první řadě 

online nakupující. Bez ohledu na to, ve které zemi je objednávka vystavena, GLS 

v předstihu informuje příjemce o plánovaném doručení balíku – a to v příslušném 

národním jazyce. Příjemce balíku si poté může vybrat z široké škály možností, 

čímž kontroluje čas a místo doručení zásilky.  

 

Během několika minulých měsíců byla tato služba stejným způsobem integrována 

pro další důležité trhy ve Francii, Španělsku a Dánsku. Po zpřístupnění služby pro 

Spojené království je nyní FlexDeliveryService dostupná pro trh s nejvyšším 

podílem e-komerce v Evropě. Přibližně třetina online nakupujících v UK v roce 

2016 a 2017 také nakupovala v jiných evropských zemí, proto je zde snadné 

přijímání balíků ze zahraničí obzvlášť důležité.   

 

Další země v pořadí  

 

GLS plánuje nabídnout flexibilní mezinárodní doručení i v dalších zemích, mezi 

které patří Bulharsko, Řecko, Finsko, Portugalsko, Švýcarsko a Itálie. V Irsku již 

GLS nabízí FlexDeliveryService pro exportní zásilky a brzy zde bude podle přání 

příjemce doručovat také importní zásilky.   

 

 
  



 

Následující země jsou vzájemně propojeny: 

1. Rakousko (AT)   
2. Belgie (BE)    
3. Česká republika (CZ)  
4. Dánsko (DK)  
5. Německo (DE) 
6. Španělsko (ES)  
7. Francie (FR)  
8. Chorvatsko (HR)  

9. Maďarsko (HU)  
10. Lucembursko (LU)  
11. Nizozemí (NL)    
12. Polsko (PL)  
13. Rumunsko (RO)  
14. Slovinsko (SI)  
15. Slovensko (SK) 
16. Spojené království (UK) 

 

Skupina GLS 
 
GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s centrálou 
v Amsterdamu). GLS zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více 
než 270 000 zákazníků doplněné logistickými a expresními službami. „Lídr kvality v 
evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto GLS, a udržitelný rozvoj je jednou z 
klíčových hodnot. Prostřednictvím vlastních a partnerských společností skupina GLS 
provozuje síť pokrývající 41 evropských zemí a 7 států USA a se zbytkem světa je 
propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici přes 70 centrálních a regionálních 
třídících středisek a více než 1 000 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních 
poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. GLS znamená na 18 000 zaměstnanců a na 
silnicích každý den okolo 30 000 automobilů v barvách GLS. Ve finančním roce 2017/18 
GLS dosáhla obratu 2,9 miliardy eur a přepravila 584 milionů balíků. 
 
Více informací na: gls-group.eu 
 

https://gls-group.eu/CZ/cs/home

