
MODERNĚ A EKOLOGISTICKY – přátelské doručování v centru Prahy 

MODERNĚ A EKOLOGISTICKY je služba určená pro pravidelné rozvozy zboží v euro-kontejnerech. 

Rozvoz je realizován díky našim velkokapacitním nákladním kolům, v přátelském vztahu k prostředí města, 

ve kterém žijeme. 

 

„Službu MODERNĚ A EKOLOGISTICKY využívám déle než rok pro každodenní zásobování našich 

provozoven i partnerských kaváren a obchodů. Cargo-Bajkeři se dokáží přizpůsobit mým specifickým 

požadavkům a díky tomu jsme mohli přestat používat firemní automobil. Nyní rozvážíme naše polévky i 

koncovým zákazníkům a tak máme o starost méně.“                                         Martin Jelínek, Polévkárna 

 

 Máte v centru kanceláře, mezi kterými pravidelně převážíte dokumenty?  

 Rozvážíte zboží obchodním pobočkám?  

 Máte pekárnu a rozvážíte provozovnám pečivo?  

 Vaříte polévky či jídla a rozvážíte svým zákazníkům?  

 Provozujete prádelnu a zajišťujete služby včetně dopravy? 

 Nabízíme rozvoz i pro další specifické potřeby a požadavky! 

 

Budeme rádi, pokud využijete našich služeb MODERNĚ A EKOLOGISTICKY! 

Mapa pokrytí službou: 

 PSČ: 11000, 17000, 18600, další dle dohody. 

 Provozní doba: 8-18 hodin, další dle dohody. 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH.   

 

Studie ukazují, že až 25 % z cest vykonaných ve městě může být nahrazeno cyklo-nákladní dopravou. Jsme 

společností působící na trhu šetrné dopravy od roku 2011. Za dobu existence společnosti jsme úspěšně doručili 

více než 100 tisíc zásilek na kole. Službou MODERNĚ A EKOLOGISTICKY pomáháme minimalizovat počet 

emisních vozidel v centru města a snižovat ekologickou zátěž. Věříme, že naše služba zaujme i vás, naši kurýři 

- CARGO BAJKEŘI – Vám s radostí propůjčí označení vaší provozovny svým logem. 

 Lenka Müllerová, vedoucího zákaznického centra 

 

Služba MODERNĚ A EKOLOGISTICKY je tzv. služba přátelského doručování – přátelské vzhledem 

k prostředí i k obyvatelům města. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum. 
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1 Službu provozuje společnost 4AVs.eu s.r.o. Kontakty: podatelna@4avs.eu (zákaznické centrum),  

tel: +420 228 224 068, www.4avs.eu, www.cargo-bajkeri.cz, www.cargo-kola.cz . 
 

Kontejner Rozměry Nosnost Cena 

M 600x400x235 mm 12 kg 99,00 Kč (49,00 Kč vratné obaly) 

L 600x400x435 mm 24 kg 149,00 Kč (74,00 Kč vratné obaly) 

XL 800x600x435 mm 48 kg 249,00 Kč (124,00 Kč vratné obaly) 
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