informácie o produkte – medzinárodná sieť
pre zberné zásielky

Dlhoročné skúsenosti a spoľahlivé riešenia

Riešenie KN EuroLink vám poskytne spoľahlivý a vysokoefektívny servis
pre zberné zásielky. S fixne stanoveným harmonogramom prepráv a
s rýchlymi dodacími lehotami vám naša sieť umožní úplné distribučné
pokrytie celej Európy. Prinášame vám tie najlepšie riešenia s cieľom
naplnenia všetkých vašich logistických potrieb.
KN EuroLink vám so svojou rozsiahlou distribučnou sieťou otvára brány
do celej Európy. Prísne definované operačné postupy zaručujú
dodržiavanie časového harmonogramu odjazdov, ako aj vysokú
frekvenciu prepráv pre zásielky s hmotnosťou do 2,5 tony/2 ložných
metrov. Celá naša európska sieť je prepojená priamymi KN EuroLink
linkami a optimalizovaná komplexným systémom prekladísk.
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 zachovať najvyššie kvalitatívne štandardy pri
poskytovaní logistických služieb.

KN EuroLink
je riešenie poskytujúce kvalitný servis na prepravu kusových
zásielok (do 2,5 tony/2 ložných metrov) s celoeurópskym
pokrytím, s garantovanými odjazdami a presne definovanými
dodacími lehotami.

KN EuroLink PONÚKA CELÚ ŠKÁLU LOGISTICKÝCH SLUŽIEB
ÆÆ Fixné dodacie lehoty od vyzdvihnutia zásielky až po miesto
jej doručenia.
ÆÆ Viditeľnosť pohybu zásielok prostredníctvom prelomového
monitorovacieho systému KN Login.

www.kuehne–nagel.sk
www.kuehne-nagel.com

ÆÆ Preprava nebezpečného tovaru v súlade s ADR/IMO
predpismi.
ÆÆ Spoľahlivé doručovanie vášho tovaru od dverí k dverám
po celej Európe.

sales.bratislava@kuehne-nagel.com

KN EuroLink – spoľahlivé dodacie lehoty a maximálna
flexibilita vašich prepráv po celej Európe

KN EuroLink pobočky

Paletizované a nepaletizované zásielky (iba zabalený náklad)
Do 2 500 kg a do 2 ložných metrov
Maximálne 5 paliet alebo 10 voľne ložených kartónov
Maximálna hmotnosť balenia: 1 200 kg (celková hmotnosť)
Maximálna dĺžka na jednotku: 2,40 m
Maximálna šírka na jednotku: 2,40 m
Maximálna výška na jednotku: 2,20 m

Naše tímy odborníkov kombinujú svoje znalosti o lokálnych trhoch s bezkonkurenčným zákazníckym
servisom. Neustále vyvíjajú spôsoby, ako podporiť vaše podnikanie a poskytujú efektívne a na mieru
šité služby – presne podľa vašich požiadaviek.
S riešením KN EuroLink budete bližšie k svojim zákazníkom, a to vďaka rýchlej, spoľahlivej a nákladovo efektívnej zbernej službe s celoeurópskym
pokrytím. S viac ako 180 Kuehne + Nagel pobočkami a prekladiskami poskytuje naša európska sieť rozsiahle pokrytie a vysokú frekvenciu prepráv. Tímy
vysokokvalifikovaných odborníkov ponúkajú komplexnú škálu logistických služieb. V prípade potreby vám vieme ponúknuť na mieru šité celoeurópske
riešenia zohľadňujúce požiadavky vášho podnikania.

MÔŽEME PRE VÁS EŠTE NIEČO UROBIŤ?
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
• Colné služby
• Poistenie prepravy vašich zásielok s produktom KN Sure
• Zákaznícky prizpôsobený 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 96 %
• Vytvorenie informácie o doručení (IOD) v systéme najneskôr do
12.00 hod. v deň po doručení (po – pia), dosahuje viac ako 95 %
úspešnosť
• Elektronické potvrdenie o doručení (ePOD) do 18.00 hod. na tretí
deň po doručení (po – pia), dosahuje viac ako 95 % úspešnosť

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.
•

Monitorovanie stavu a pohybu zásielky v rámci celého
prepravného procesu.

•
•
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Elektronické potvrdenie o doručení (ePOD).
Reporty prispôsobené potrebám zákazníka (voliteľné).

