
 

 
Emergency Delivery 

  
 
 

Emergency Delivery je služba, kde zákazníkovi dovezeme z naší emergency nabídky 
cokoliv a kamkoliv v okruhu 10 km. Účtujeme si za dovoz 30 Kč/km. Přijímáme platby 

online a také i kartou. Služba přivezu od Emergency Cube Delivery funguje převážně v 

menších městech a obcích, kde obchody a benzinky v okolí 10 km zavírají ve 21:00 hod. 

Od 21:00 hodin, kdy je vše široko daleko zavřené nastává problém a možnost zároveň. 
Právě po 21:00 hodin v určitých lokalitách je již vše zavřené a nikde Vám nikdo nic 

neprodá, což je problém, pokud něco potřebujete, musíte vyčkat do rána a nebo můžete 

zavolat na službu Emergency Delivery. 

Když všichni mají zavřené, když všichni spí, když nikdo nic neprodává… To je ideální 
doba pro podnikání. 

 

 



  

Emergency nabídka 

Cigarety: Marlboro, Camel, LM, IQOS, Cohiba... 

Nealko: Coca Cola, Sprite, Fanta, Hello, RedBull... 

Alko: vodka, rum, gin, víno... 

Pivo: Starobrno 10,11,12, Plzeň, Svijany... 

Jídlo: bagety, sušenky, brambůrky... 

Lékárna: Ibalgin, Paralen, nosní sprej... 

Drogerie: kondomy, vložky/tampóny, kartáček na zuby, zubní pasta, toaletní papír... 

Ostatní: zapalovač, OCB, skleněnka, nabíječka pro iOS, Android... 

 

Provozní doba 

Přivezu 

Po - Čt: 21:00 - 00:00 

Pá: 21:00 - 03:00  

So: 21:00 - 03:00 

Ne: 21:00 - 00:00 

 

 

 

 

 

 
 



  

Příklad: Přivezu do 15 min do 10 km 

Služba je pro podnikání ideální v okruhu 10 km, kde je ze 45 obchodů s potravinami 45 

obchodů zavřených a pouze 1 otevřená benzinka, která sice může být od Vás 

přijatelných 10 km daleko, ale v případě, že nemůžete řídit a nebo auto nemáte, benzinka 

Vám moc nepomůže. Pokud můžete řídit a máte auto, je tedy možné si na benzinku 

dojet sám, ale ceny na benzinkách jsou stejné jako ceny Emergency Delivery, takže i tato 

volba Vás výhodněji nepřijde a pravděpodobně na benzince neseženete vše, co má v 

nabídce služba Emergency Delivery. 

 

 

 

 

 



  

Investujte do Emergency Delivery již od 50 000 Kč s výnosem 
10% p.a. 
 
Pro více informací o službě a dalších možnostech investování nás neváhejte 
kontaktovat na tel. čísle +420 737 335 007. 

 

Přemýšlíte, že by jste investovali, ale nemáte volný kapitál? Nic 
není nemožné. Ve spolupráci s Guru Finance pro Vás zajistíme 
nejvýhodnější řešení financování. 
Miroslav Čejka, finanční a investiční poradce 
+420 721 624 306 
cejka@gurufinance.cz 
 
 

 

Kontakt 
David Kukačka (Jednatel) 
 
Web: www.emergencycube.cz 
E-mail: info@emergencycube.cz 
Tel.: +420 732 754 951 
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