informAce o produktU

Letecká přeprava

Kühne + Nagel ročně odbaví více než 1 000 000 tun leteckého nákladu
a to přes svoji vlastní síť v počtu 300 kanceláří po celém světě. Náš tým
čítající přes 3 600 leteckých specialistů poskytuje kvalitní služby napříč
klíčovými mezinárodními trhy.

PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ
• Farmaceutický průmysl
• Zboží podléhající rychlé zkáze
• High-Tech a spotřební elektronika
• Rychloobrátkové spotřební zboží
• Maloobchodní zboží
• Automobilový průmysl
• Strojírenský průmysl

Letecké zásilky Kühne + Nagel jsou plánované, kontrolované a měřené
v souladu s certifikací Cargo 2000 Phase 2; bez problému moniturujeme
všechny zásilky door-to-door v naší síti.

Ať už přepravujete zásilky jen za hranice nebo po celém světě,
Kühne + Nagel Vám nabízí letecká řešení splňující všechny
Vaše požadavky.

KLÍČOVÁ FAKTA
• Používání standardizovaných informačních systémů a procesů
• Spolehlivá letecká přeprava s certifikací Cargo 2000 Phase 2
• Charterové lety dle požadavků klienta
• Kompletní nabídka pojištění, služeb celního odbavení a přepravních
statistik, IATA certifikovaný agent
• Kühne + Nagel patří mezi top 4 poskytovatele letecké přepravy
v České republice
• Přeprava cca 6 000 tun zboží ročně
• Přeprava různych druhů zboží jako nadrozměrné, velmi těžké zásilky
a nebezpečné látky
• Stabilní přepravní kapacity u prvotřídních dopravců

•
•
•

Kühne + Nagel je jedním ze třech nejvýznamnějších poskytovatelů
celosvětové letecké přepravy s kompletní nabídkou leteckých služeb
a efektivním webovým monitorovacím nástrojem KN Login.

Najčastěji využívaná letiště: Vídeň, Budapešt, Mnichov, Frankfurt
Operatíva a celnice přímo se sídlem na letišti
IATA certifikovaný agent a Schválený hospodářský subjekt (AEO-F)

Vyberte si produkt, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám:

Expresní servis – rozumíme
vašim naléhavým zásilkám

Premium – rychle, spolehlivě
a efektivně

Maximální efektivita –
jestliže máte čas, zajistíme
vám úsporu

V ÝHODY V YUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB
ÆÆ Efektivnější plánování procesů v rámci dodavatelského
řetězce, časově definovatelné dodávky
ÆÆ Rozšířený monitoring přepravy, dostupný 24/7, doplněný
o automatické upozorňování
ÆÆ Úplná transparentnost informací a úroveň služeb pro Vás
a Vaše zákazníky
ÆÆ Orientace na zákazníka – včasné plánování, proaktivní
komunikace a koordinace možných alternativ přepravy

www.kuehne–nagel.cz

ÆÆ Větší viditelnost a zajištění aktualizace stavu zásilky
prostřednictvím standardizovaných procesů a výměny
informácí mezi Kühne + Nagel a leteckými dopravními
společnostmi
ÆÆ Jednoduchá a efektivní komunikace vymezená jasně
stanovenou pravomocí a kompetencemi v průběhu
celého přepravního řetězce

sales.praha@kuehne-nagel.com

LIMIT Y výšky NáKLADU PRO ZÁKLaDNÍ T YPY OSOBNÍCH a nákladnÍch LETADEL

Boeing 747-400
Maximální výška nákladu

Boeing 737-300/500
160 cm

Boeing 777 LRF

84 cm

Boeing md-11f

Maximální výška nákladu
Horní paluba / Dolní paluba

Maximální výška nákladu

Maximální výška nákladu
300 cm / 160 cm

Horní paluba / Dolní paluba

245 cm / 160 cm

MAXIMÁLNÍ V ýšK A NáKLADU – OSTATNÍ T YPY LETADEL
BOEING 747, 767, 777, 787

airbus 321-100 & airbus 320-200
Maximální výška nákladu

115 cm

160 cm

AIRBUS 300, 310, 330, 340, 350, 380

160 cm

DC-10, MD 11

160 cm

AIRBUS 318, 319, 230, 321

115 cm

BOEING 757

101 cm

BOEING 737

84 cm

Výše uvedené údaje popisují limity pro standardní typy letadel. Ty se mohou lišit v závislosti na druhu letadla.
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