OFERTA HANDLOWA

PS-Logistics
sprawne zarządzanie
twoim ładunkiem

STAWIAMY NA PARTNERSTWO, UCZCIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ!
Do pojęcia transportu podchodzimy całościowo, oferując kompleksowe
wsparcie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy,
zapewniamy profesjonalną pomoc przy wykonywaniu odpraw celnych na
terenie Unii Europejskiej.
Od lat wprowadzamy innowacyjne rozwiązania i utrzymujemy ścisłą
współpracę ze sprawdzonymi przewoźnikami, magazynami i punktami
przeładunkowymi. Naszym klientom gwarantujemy najwyższą jakość
obsługi, nawet tych najbardziej wymagających ładunków.

Twoja przesyłka w rękach
profesjonalistów
PS-LOGISTICS – KIM JESTEŚMY?
Dostarczamy kompleksowe usługi spedycyjne w zakresie krajowego
i międzynarodowego transportu. Wsłuchujemy się w potrzeby
wszystkich naszych klientów, dostosowując transport do ich
indywidualnych potrzeb.
Początki naszej firmy sięgają 1997 roku. Wtedy też zakupiliśmy pierwszy

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?
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ciągnik siodłowy, rozpoczynając działalność w zakresie krajowego
transportu całopojazdowego. Z biegiem lat rozszerzyliśmy zakres naszej
pracy o transport międzynarodowy.
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OFERUJEMY NAJWYŻSZY STANDARD USŁUG W ZAKRESIE:
• Transportu międzynarodowego towarów,
• Międzynarodowej spedycji drogowej,
• Międzynarodowej spedycji morskiej,
• Magazynowania towarów (w tym towarów szybko psujących się),
• Pomocy i wsparcia przy przeprowadzaniu odpraw celnych.

Poznaj naszą ofertę

NASZYM KLIENTOM GWARANTUJEMY:
• Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru najlepszego środka transportu,

Elastycznie podchodzimy do stawianych nam
wymagań, gwarantując zachowanie najwyższej
jakości świadczonych usług.

• Pomoc we wszystkich kwestiach związanych z transportem i spedycją,
• Bezpieczeństwo ładunku (monitoring GPS/ubezpieczenie OCP/OCS),
• Wsparcie indywidualnego opiekuna,
• Terminowe realizacje zleceń,
• 24-godzinną dyspozycyjność,
• Dostęp do informacji na temat przebiegu i statusu trasy,
• Indywidualne wyceny zleceń.
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OBSŁUGUJEMY RELACJE KRAJOWE I
MIĘDZYNARODOWE, TJ.:
Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Anglia, Dania, Szwecja,
Norwegia, Austria, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Litwa, Łotwa,
Estonia, Włochy, Słowenia, Serbia, Węgry, Bułgaria, Rumunia.

Sprawny przebieg
każdego transportu
to dla nas standard

DO DYSPOZYCJI NASZYCH
KLIENTÓW ODDAJEMY:
• Naczepy 13,6 typu: standard i Mega, o ładowności do 24 ton,

Niezależnie od długości trasy, zapewniamy
niezawodność transportu, który realizujemy
przy pomocy najnowszych pojazdów

• Chłodnie o ładowności do 22 ton
• Zestawy przestrzenne do 120m³ i ładowności do 24 ton,
• Dostęp do informacji na temat przebiegu i statusu trasy,
• Pojazdy o ładowności do 8 ton oraz busy.

spełniających rygorystyczne, europejskie
normy spalinowe.
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Jeżeli zależy Państwu na jak najlepszym wykorzystaniu środków
finansowych związanych z transportem, magazynowaniem
i obsługą celną zachęcamy do kontaktu z naszymi spedytorami.

Patryk Trębski

Klaudia Wąsikowska

Tel. +48 507 861 993
e-mail: p.trebski@ps-logis.com

Tel. +48 505 050 505
k.wasikowska@ps-logis.com

Wspólnie ustalimy najbardziej dogodne warunki współpracy.
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