informácie o produkte – dokládky a celokamiónová preprava

Naprieč celou Európou a predsa kúsok za rohom

Ako logistický priekopník, uznávaný tými najväčšími a najznámejšími
spoločnosťami na svete, dodávame kompletné logistické služby pre
hlavné priemyselné odvetvia. KN EuroDirect poskytuje pravidelnú
a spoľahlivú prepravu celokamiónových (FTL) zásielok a dokládok
(LTL) po celej Európe s cieľom komplexne pokryť potreby vášho
dodávateľského reťazca.
Prostredníctvom dlhodobého partnerstva s osvedčenými dopravcami sme
schopní ponúknuť našim zákazníkom dostatočné kapacity a flexibilitu
poskytovaných služieb. Všetci naši partneri sú pravidelne auditovaní
s cieľom zachovania najvyšších kvalitatívnych štandardov pri poskytovaní
prepravných služieb.
Použitie toho istého vozidla na nakládku aj doručenie poskytuje väčšiu
bezpečnosť a spoľahlivé dodacie lehoty najmä vďaka zníženej miere
manipulácie so zásielkami. Tím našich logistických odborníkov poskytuje
nadštandardné služby tak, aby boli vaše zásielky doručené na miesto
určenia včas a v bezchybnom stave.

KN EuroDirect
je riešenie zaručujúce poskytovanie kvalitných zasielateľských
služieb zahrňujúce spoľahlivý servis pre lokálnu distribúciu ako
aj medzinárodnú prepravu tovaru, či už ide o celokamiónovú
prepravu (FTL) alebo dokládky (LTL).

KN EuroDirect PONÚKA KOmPLETNÚ ŠKÁLU LOGiSTICKÝCH SLUŽIEB
ÆÆ Flexibilné doručovanie vášho tovaru od dverí k dverám
v rámci celej Európy.
ÆÆ Spoľahlivé dodacie lehoty od nakládky až po doručenie
zásielky (na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka,
napr. využitie jedného alebo dvoch vodičov).
ÆÆ Preprava nebezpečného tovaru v súlade s ADR/IMO
predpismi.
ÆÆ Poradie doručovania dokládok (LTL) podľa špecifických
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požiadaviek klienta.
ÆÆ Viditeľnosť pohybu zásielok prostredníctvom prelomového
monitorovacieho systému KN Login.
ÆÆ Väčšia transparentnosť a jednoduchá správa dokumentov
prostredníctvom EDI/Kuehne + Nagel on-line
objednávkového systému.
ÆÆ Zodpovednosť za prepravu zásielok v súlade s Dohodou
CMR.

sales.bratislava@kuehne-nagel.com

KN EuroDirect – spoľahlivé dodacie lehoty a
maximálna flexibilita v rámci celej Európy

KN EuroDirect pobočky

STV:14:00 hod.
BRATISLAVA
PLANOVANE DORUCENIE
status:
NA CESTE
poN:18:00 HOD.
LIsAboN
VYZDVIHNUTIE
STATUS:
NACAS

KN EuroDirect poskytuje FTL a LTL logistické riešenia na lokálnu distribúciu a medzinárodnú
prepravu. S tímom odborníkov prináša hodnotu, na ktorú se môžete naozaj spoľahnúť.
Zákaznícke služby sú hlavným pilierom a alfou a omegou podnikania Kuehne + Nagel. Starostlivosť o každého zákazníka v kombinácii s odbornými
znalosťami a skúsenosťami našich zamestnancov sú základom nášho úspechu. Spoľahnite sa na osvedčené a spoľahlivé logistické riešenia šité na mieru a
otvoria sa vám brány na trhy v celej Európe.

SLUŽBY S PRIDANOU HODNOTOU
Naše kompletné logistické balíčky vám umožnia rýchlo, flexibilne a
individuálne reagovať na konkrétne potreby vášho dodávateľského
reťazca a poskytnú vám pridanú hodnotu aj týmito dodatočnými
službami.
• Avizovanie doručenia zásielok príjemcovi
• Doručenie v určený deň a/alebo v určenom čase
• Koncept dvoch vodičov za účelom skrátenia dodacích lehôt
• Sledovanie návesov v reálnom čase prostredníctvom GPS
• Colné služby
• Poistenie prepravy vašich zásielok prostredníctvom produktu KN Sure
• Zákaznícky prispôsobený webový monitorovací systém – KN Login

PREUK ÁZATEĽNÝ V ÝKON
Doprajte svojim zásielkám starostlivosť, ktorú si vyžadujú a vložte ich
do rúk uznávaného logistického lídra. Čo sa týka odborných znalostí a
kvality poskytovaných služieb, prekonáme vaše očakávania.
•

Úspešnosť dodržiavania deklarovaných dodacích lehôt v dňoch,
dosahuje viac ako 98 %
Vytvorenie informácie o doručení (IOD) najneskôr do 12.00 hod.
v deň po doručení (po - pia) dosahuje viac ako 95 % úspešnosť
Elektronický doklad o doručení (ePOD) v tlačenej forme na
požiadanie

•
•

VIDITEĽNOSŤ A MONITORING SO SYSTÉMOM KN LOGIN
KN Login – špičkový logistický informačný nástroj vám umožní sledovať zásielky po celom svete, kedykoľvek budete potrebovať.
Online platforma vám umožní efektívnejšie riadiť procesy v rámci dodávateľského reťazca prostredníctvom aktuálnych informácií
v podobe, aká vám bude najviac vyhovovať.
•
•

Status vyzdvihnutia a doručenia zásielky.
Elektronické kópie dôležitých dokumentov.

•
•
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Reporty prispôsobené podľa potrieb zákazníka (voliteľné).
Stav zásielky v reálnom čase (voliteľné).

