
 
 

 38414334فکس:     051-38461001تلفن:   / )نبش بخارایی( -19احمدآباد  -دفتر مرکزی: مشهد، میدان احمدآباد •

 051-35410115تلفن:  /پشت بانک سپه   -دفتر شهرک صنعتی طوس: فاز یک خدماتی •

 051 -33400305دفتر فرودگاه: قسمت بار فرودگاه مشهد  تلفن:  •

 09124951366 / 021-88105172تلفن:  /   2واحد  -طبقه همکف -229پالک  -نبش کوچه شهدا -خیابان میرزای شیرازی،  خیابان مطهریدفتر تهران:  •

 از همیشه به شما نزدیکتریم...
 

 

در حوزه های  دفاترایجاد به  ارجمند خود؛ جهت کوتاه نمودن زمان دریافت سفارشات و ارائه سریعتر خدمات به مشتریان ،سپیدبال

 نموده است. اقدام مختلف کشور و استان شهر 200بیش از  و ایجاد شبکه نمایندگی درشهر مشهد جغرافیایی مختلف 

را ارسال مرسوالت به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. الزم به ذکر است این شرکت شرایط و قیمت ویژه ای  سبد خدمات و تعرفه

 فروشگاه های اینترنتی ایجاد نموده است. جهت ارسال های با تیراژ باال برای

 

 بار داخلی -پست سریع هوایی تخدمالیست قیمت 

 ات ظ مالح )تومان(  قیمت زمان تحویل  شرح خدمات  ردیف 

 تحویل سپیدبال گردد. 16:00حداکثر تا ساعت مرسوله  60  000 روز بعد  15:00حداکثر  *اکسپرس  -توزیع در تهران 1

 محدوده داخلی شهرستانتوزیع مرسوله در  60  000 ساعت کاری  48حداکثر  **اکسپرس  -توزیع در شهرستان 2

 تحویل سپیدبال گردد. 16:00مرسوله حداکثر تا ساعت  60  000 صبح   8:30از ساعت  تحویل در دفتر تهران 3

 تحویل سپیدبال گردد. 16:00مرسوله حداکثر تا ساعت  60  000 روز بعد  15:00حداکثر  تحویل نمونه آزمایشگاهی و بافت زنده 4

 --- 55  000 ساعت پس از پرواز  4 مهرآبادتحویل فرودگاه   5

 تحویل سپیدبال گردد 12:00مرسوله حداکثر تا ساعت  180  000 همان شب   23:00حداکثر ساعت   تحویل در همان روز 6

 تحویل سپیدبال گردد. 16:00مرسوله حداکثر تا ساعت  90  000 صبح روز بعد 10از  قبل  در تهران   صبح  10تحویل قبل از   7

 طبق خواسته مشتری 90  000 روز بعد  15:00حداکثر  امور نیابتی   -تحویل اوراق مناقصه 8

9 
  -سفارت خانه ها  -انجام امور اداری

 تاییدیه دانشگاهی 
 350  000 روز بعد  15:00حداکثر 

تومان، بعالوه مبلغ  60.000به ازاء هر بار مراجعه مجدد، 
 بصورت پسکرایه لحاظ گردد.در بارنامه برگشتی و بارنامه 

 یک صدم ارزش کاال -بیمه اجباری 100  000 روز بعد  15:00حداکثر  حمل کاالی خاص 10

 با ما تماس بگیرید ارسال بار خارجی  12

 .انجام می شود بصورت رایگانتوزیع و جمع آوری مرسوالت در کلیه شهرهای تحت پوشش نمایندگی سپیدبال 
 

اکسپرس*  به این مبلغ اضافه می گردد. تومان 10.000بوده و به ازاء هر کیلوگرم اضافه بار مبلغ  تومان 000.60کیلوگرم مبلغ  2به تهران، تا وزن  ارسال نمونه کاال و مرسوالت  

اکسپرس**   به این مبلغ اضافه می گردد.تومان  15.000غ ازاء هر کیلوگرم اضافه بار مبل بوده و به تومان 60.000لغ کیلوگرم مب 2هرستانها، تا وزن به ش ارسال نمونه کاال و مرسوالت  

 

 

 

: جمله( ، نماینده رسمی و دارنده استاک ایرالینهای معتبر بین المللی از  ITCAعضو انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران ) سپیدبال 

Oman Air, Iraq Airways, Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways, Air Arabia ,Fly Dubai, Emirates Airlines  بوده که براحتی می

 و زمان در خارج از کشور توزیع و بارهای وارداتی شما را در ایران تحویل نماید. تواند مرسوالت شما را با کمترین قیمت

 

 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:  ،لطفا جهت اطالع از سرویسهای بار خارجی سپیدبال
 

 107داخلی      051  -38461001بخش صادرات:      •

 108داخلی     051  -38461001بخش واردات:         •
 

 هوایی سریع خدمات بار و پست - سپید بال

 


