Informacinė skrajutė

Patikima ir efektyvu

„KN EuroLink“ itin patikima ir efektyvi, įvairius gabenimo poreikius
atitinkanti rinktinių krovinių paslauga. Esame patikimi, pristatome
laiku ir greitai, krovinius patogiai gabenti galėsite po visą Europą.
Bendradarbiaudami su Jumis, rasime geriausiai Jūsų poreikius
atitinkančius sprendimus.
„KN EuroLink“, į vieną bendrą tinklą apjungdama visas Europos šalis,
suteikia galimybę patogiai pasiekti visą Europą. Išmanydami savo darbą
galime pasiūlyti patrauklius ir tikslius pristatymo laikus, garantuotą
išvykimą ir dažną krovinių iki 2 500 kg arba 2 krovimo metrų gabenimą.
Mūsų sukurtą Europos tinklą jungia tiesioginiai „KN EuroLink“ reisai, o jį
optimizuoti padeda išvystyta paskirstymo sistema.
Turėdami daugiau kaip 5 000 vilkikų ir priekabų parką bei puoselėdami
ilgalaikius santykius su pasirinktais partneriais, lanksčiai reaguojame į
visus jūsų poreikius logistikos srityje. Mūsų tiekėjai yra nuolat audituojami, todėl galime užtikrinti aukščiausios kokybės standartų laikymąsi ir
sąžiningumą.

KN EuroLink
Jei ieškote aukštos kokybės visą Europą apimančios rinktinių
krovinių paslaugos su garantuotais išvykimo ir tiksliais
pristatymo laikais, kroviniams iki 2,5 tonos arba 2 krovimo
metrų.

KN EuroLink apima šias logistikos ir transportavimo paslaugas:

tikslų laiką nuo krovinio paėmimo iki pristatymo į
vietą,atsižvelgiant į mūsų tinklo transporto planą
krovinio sekimo galimybę per stebėjimo ir sekimo sistemą
„KN Login

www.kuehne-nagel.com

p avojingų prekių transportavimą, laikantis ADR / IMO
reglamentų reikalavimų
patikimą pristatymą nuo durų iki durų visoje Europoje
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KN EuroLink – patikimas pristatymas laiku ir
didžiausias lankstumas visoje Europoje

KN EuroLink atstovybė

Paletizuoti ir nepaletizuoti kroviniai (taikoma tik supakuotiems
kroviniams).
Iki 2 500 kg apmokestinamo svorio, arba iki 2 pakrovimo
metrų.
Didžiausias leistinas pakuotės svoris: 1 200 kg (bendras svoris)
Didžiausias vieneto ilgis: 2,40 m
Didžiausias vieneto plotis: 2,40 m
Didžiausias vieneto aukštis: 2,20 m

Mūsų puikių specialistų komandos geba suderinti savo kompetenciją, klientų aptarnavimo patirtį bei
tarptautinį veiklos mastą. Jie nuolat kuria naujus veiklos plėtojimo būdus ir džiaugiasi galėdami
pasiūlyti efektyvias bei jūsų poreikiams pritaikytas paslaugas.
Teikdami greitas, patikimas ir ekonomiškas rinktinių krovinių paslaugas visoje Europoje, KN EuroLink dar labiau suartins Jus ir Jūsų klientus. Didžiulę
patirtį turinčių vietinių specialistų komandos siūlo platų logistikos paslaugų asortimentą. Nesvarbu, kokių transportavimo paslaugų jums reikėtų, mes
visada pasiūlysime visą Europą apimančius bei specializuotus sprendimus.

GALBŪT JUMS REIKIA DAR KO NORS?
Tam kad galėtumėte greitai, lanksčiai ir tiksliai reaguoti į konkrečius
tiekimo grandinės poreikius, pasinaudokite mūsų logistikos paslaugų
paketais ir papildomomis paslaugomis, kurios padės sukurti papildomą
vertę.
•
išankstinio informavimo paslauga, kad gavėjas galėtų pasiruošti
priimti krovinį;
•
muitinės įforminimas;
•
papildomas „KN Sure“ draudimas
•
ataskaitų generavimas per „KN Login sistemą
•
ePOD spausdintinė kopija

PASIEKTI REZULTATAI MUS ĮPAREIGOJA
Didelės vertės krovinius atiduokite į pasaulyje pripažinto lyderio rankas
ir mes jais tinkamai pasirūpinsime. Mes tikrai viršysime jūsų lūkesčius,
kuriuos keliate profesionalų kompetencijai ir paslaugų kokybei.
•
•

Daugiau kaip 96 proc. krovinių pristatoma nurodytu laiku.
Daugiau kaip 95 proc. atvejų informacija apie pristatymą (IOD)
gaunama kitą dieną po pristatymo iki 12 valandos
Daugiau kaip 95 proc. atvejų ePOD (elektroninio krovinio
pristatymo patvirtinimo spausdintinė kopija) gaunama 18 valandą
trečią dieną po pristatymo

•

visibilit y and monitoring with KN Login

Rinkoje pirmaujantis krovinių informacijos valdymo įrankis „KN Login“ suteikia galimybę stebėti ir sekti iš bet kurios pasaulio vietos,
bet kuriuo metu gabenamus krovinius. Gaudami visą reiklaingą informaciją, ir matydami ją jums priimtinu formatu, galite gerokai
efektyviau valdyti savo tiekimo grandinę.
•
•

Krovinio judejimo stebejimas transportavimo metu
ePOD (elektroninis krovinio pristatymo patvirtinimas
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•

Specializuotos ataskaitos (papildoma galimybė)
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