Produkty

DHL Freight DHL RAILEUROPE

DHL RAILEUROPE NA SPRÁVNEJ
KOĽAJI

Rýchla, spoľahlivá a ekologická preprava tovaru naprieč Európou.
DHL RAILEUROPE predstavuje flexibilné a ekologické vlakové
spojenie s celou Európu a časťou Ázie. Či už potrebujete jeden
vozeň, skupinu vozňov alebo celý vlak, obráťte sa na nás.
Všetko pod kontrolou.

Naše kompetenčné centrum a terminály po celej Európe sú
zárukou, že váš tovar prepravíme presne tam, kam potrebujete,
v dohodnutom čase. Vďaka širokému portfóliu služieb vám
môžeme ponúknuť prepravné riešenia „na mieru“, s prihliadnutím na konkrétne potreby odvetvia v ktorom pôsobíte.
Potrebnú kapacitu si prenajímame od nezávislých dopravcov,
čo nám poskytuje flexibilitu, možnosť vyjednať výhodnú cenu
ale zároveň udržať požadovanú vysokú uroveń kvality.

Spoľahnite sa na nás.
•	O váš tovar sa postaráme od vyzdvihnutia až po
doručenie k príjemcovi a vybavíme aj súvisiace
požiadavky.
• Experti DHL Freight sú vám k dispozícií na všetkých
hlavných železničných uzloch v Európe.
• Efektívne a spoľahlivo odbavíme všetky súvisiace formality pri dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru.
• Máme pobočky vo všetkých častiach Európy.
Aj keď sa objemy vašich prepráv v priebehu roka menia,
sme dostatočne flexibilný na to, aby sme vaše prepravné
riešenie vedeli rýchlo optimalizovať a prispôsobiť vašim
aktuálnym potrebám.

Produkty

DHL Freight DHL RAILEUROPE

Medzinárodná železničná sieť s
množstvom výhod.
Produkt DHL RAILEUROPE zohľadňuje dve hlavné
požiadavky na prepravné služby - flexibilitu a bezpečnosť.
Naše služby sú skutočne kompexné – od zabezpečenia
prenájmu vozňov, kompletné špedičné odbavenie, až po
vytváranie štatistík o environmentálnych dopadoch prepráv.
Na našich špecialistov sa môžete plne spoľahnúť aj pri preprave nebezpečného tovaru.
DHL RAILEUROPE sa nachádzajú takmer vo všetkých krajínách Európy, vrátane krajín Comonwealthu a Škandinávie.
Partneri DHL RAILEUROPE
•	Štátne železničné spoločnosti ZSSK, DB, ČD, PKP, BDŽ
CFR SNCF
•	Súkromné dopravné spoločnosti LTE, Rail 4 Chem,
Comsa, CTL, IDS, atď.

Služby pridanej hodnoty

•	Silný a spoľahlivý partner s rozsiahlou železničnou sieťou
•	Prepravné riešenia ideálne pre veľké objemy tovaru a na
dlhé vzdialenosti
•	Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti železničnej
prepravy
• Kompletné špedičné odbavenie pri odoslaní zásielok
•	Optimalizácia prepravnej siete s využiťím znalostí našich
expertov na železničnú prepravu
•	Preprava nebezpečného tovaru (okrem tovarov spadajúcich pod RID / ADR triedy 1, 6.2 a 7
Kvalita a služby

•	Možnosť využiť vyzdvihnutie a doručenie tovaru cestnou
sieťou DHL Freight
•	Systém kontroly kvality zaručuje prvotriedne služby
•	Možnosť vyčíslenia environmentálnych dopadov prepráv
•	Nadštandardné služby pri mimoriadnych udalostiach v
priebehu prepravy
Maximálna flexibilita
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•	Flexibilita pri riešení náročných logistických projektov
•	Prenájom samostatných vozňov, skupín vozňov i ucelených vlakov
•	Prenájom špeciálnych železničných vozňov (cisternové,
zásobníkové, otvorené, s posuvnými dverami)
•	Zabezpečenie a organizácia prekládky zo široko-rozchodných vozňov do vozňov s normálnym rozchodom (a
obrátene) pre destinácie do krajín SNŠ
•	Zabezpečenie medzinárodných železničných prepráv v
exporte, importe, ako aj v tranzite

Pre viac informácií o produktoch a službách DHL Freight
navštívte našu stránku www.dhl.sk alebo nás kontaktujte na
+421 (0) 2 4920 4350. Preprava sa riadi Všeobecnými prepravnými podmienkami.

