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 „Kancelářská pohotovost“ v Praze funguje 51 dní a má první výsledky. 
 
 

Pro klienty společnosti Office Depot je tu jedinečná služba Express, určena zákazníkům v Praze, 
kteří se ocitnou v kancelářské nouzi. 

 
„Již nyní můžeme říci, že zájem o tuto službu je velký a nadále roste. Hlavními klienty jsou převážně 
menší a střední firmy, které nefixují finanční prostředky do zásob.“, komentuje dosavadní fungování 
služby Express Iva Kaukušová, regionální obchodní ředitelka, ze společnosti Office Depot. 
 
Když zjistíte, že Vám v kanceláři nečekaně něco chybí, můžete samozřejmě vyběhnout do 
nejbližšího obchodu nebo zboží objednat na e-shopu a doufat, že se stihne objednávka zpracovat 
a předat kurýrní společnosti. Je tu však elegantnější řešení.  
 
Na speciální EXPRESS linku 800 172 747 můžete každý všední den mezi 8. a 14. hodinou volat  
a svěřit specialistům Office Depot své požadavky. Do tří hodin od zadání objednávky budete mít 
zboží všude po Praze (PSČ začínající číslem 1) na svém stole. 
 
Doba doručení je garantována. Cena služby činí 399 Kč do 100 kg hmotnosti objednaného zboží 
a je určená všem, kteří mají IČ a adresu dodání v Praze. Pokud by nebylo z jakéhokoliv 
nepředvídatelného důvodu možné zboží doručit včas, za Express službu nic neplatíte! 
 
Konec stresu v kanceláři! 

 
 



 

 

Office Depot® Česká republika 
 Společnost Office Depot® vstoupila na český trh v roce 2006 prostřednictvím akvizice 

úspěšné firmy Papirius®. 
 Office Depot® se vyprofiloval z dodavatele kancelářských potřeb v integrátora služeb  

a poskytovatele řešení pro každou kancelář. 
 V našem katalogu naleznete nepřeberné množství produktů. Zajistíme vám obyčejnou 

obálku, ale také řešení v oblasti IT šitá na míru. 
 Snažíme se nejen brát, ale také dávat. Náš program Stromy pro život® pomáhá již několik 

let. Od roku 2003 jsme vysadili již 461 861 stromů. 
 Náš logistický systém s unikátní garancí Zítra nebo zdarma® zaručuje doručení kompletní 

dodávky do druhého pracovního dne. 
 
S námi je vaše kancelář bez starostí! 

 


