INFORMACE O NOVINCE

Asia Express

Rychlejší než námořní přeprava, levnější než letecká přeprava.

Železniční přeprava Kühne + Nagel Rail mezi Čínou a východní Evropou.
Neustále se vyvíjející potřeby zákazníků si žádají rychlejší a bezpečnější
přepravu zboží po světě za stále konkurenceschopnější ceny. V rámci
snahy o splnění těchto specifických požadavků nabízí Kühne + Nagel
novinku - optimální přepravu mezi Asií a východní Evropou za mnohem
výhodnější ceny a zároveň s příznivou tranzitní dobou.

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Kühne + Nagel Rail je vlakové spojení na hlavních trasách mezi Čínou
a východní Evropou, díky němuž se výrazně zkrátí tranzitní časy
v porovnání s námořní přepravou a zároveň se minimalizují náklady
oproti letecké přepravě. Nyní si můžete být jistí, že vaše spěšná zásilka
dorazí na místo bezpečně, včas a za dostupnou cenu.

Každý týden jsou zajištěny odjezdy z největších čínských terminálů –
Wuhan, Shenyang, Suzhou, Chongqing, Chengdu či Zhengzhou do všech
destinací ve východní Evropě a zpět. Spolehlivé jízdní řády i tranzitní časy
zaručují bezpečnost a jistotu, takže můžete plánovat bez starostí.
Potřebujete-li více informací, obraťte se, prosím, na naše specialisty.

NAŠE SLUŽBY

Potřebujete-li celokontejnerové (FCL) nebo kusové (LCL) zásilky, export
nebo import, Kühne + Nagel Rail vám zajistí dokonalé přepravní služby
od odesílatele až k příjemci. Kühne + Nagel využívá služby všech
železničních dopravců, a proto umí nabízet maximální flexibilitu,
efektivnost a transparentnost napříč celým dodavatelským řetězcem.

V ÝHODY PRO VÁS

FCL i LCL, import i export

Až o 50 % kratší tranzitní časy oproti námořní přepravě

Odjezdy každý týden

Minimalizace nákladů oproti letecké přepravě

Zkušení odborníci v Šanghaji i východní Evropě

Plná viditelnost zboží díky systému KN Login

Služby všech železničních dopravců a spojů

Garance fixního prostoru na základě dohody

Servis před i během přepravy v Číně/východní Evropě

Spolehlivé jízdní řády a doby přepravy

Vývozní i dovozní celní odbavení

Jistota termínů pro váš dodavatelský řetězec

Každodenní záznamy o sledování

Častá frekvence zásilek

Vylepšené zaplombování pro dokonalou bezpečnost

Vysoká flexibilita u návazných spojů

Přeprava "od dveří ke dveřím" v SNS i Rusku

Ekologická nezávadnost

www.kuehne–nagel.cz

kn.eeu.rail.pricing@kuehne-nagel.com

