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TŘETÍ STRANY 



Společnost AsstrA působí v Evropě, zemích SNS, Asii a v USA:

JAK TO JE SE SVĚTOVÝM
DOSAHEM SPOLEČNOSTI?
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A CO DODAVATELÉ?
1. Vlastníci parkovacích
    ploch pro kamióny 

4. Letecké společnosti
    a jejich jednatelé

2. Lodní společnosti
    a jejich zástupci

5. Pronajímatelé železničních
    parků a nájemci 

6. Provozovatelé velkoskladů3. Celní makléři a jejich
    zástupci

Švýcarsko

Itálie

Francie

Španělsko

Belgie

Velká Británie

Německo

Česká republika

Rumunsko

Maďarsko

Polsko

Litva

Uzbekistán

Turecko

Čína

USA

Lotyšsko

Finsko

Rusko

Bělorusko

Ukrajina 

Kazachstán



S KTERÝMI DRUHY PRŮMYSLU
SPOLUPRACUJE?
Přístup přímo ušitý na míru zákazníkům jednotlivých průmys-
lových odvětví.

Energetický

Výrobu papíru
z celulózy
a dřevoobrábění

Zemědělský

Průmysl
hnojiv

Chov dobytka

Alkoholový

Tabákový

Průmyslová
doprava

Strojírenský Hutní Automobilový

Potravinářský

Rychlobrátkové
spotřební zboží

Nábytek a dekorace
do domácnosti

Bytová výstavba a
opravářské náčiní

Spotřebiče do
domácnosti
a elektronika

Maloobchodní 

Chemický FarmaceutickýOleje a plyny

Móda a kosmetika



JAKÉ JSOU POVOLENÉ TYPY
NÁKLADŮ?
Výrobci potřebují způsob přepravy, který bude přímo ušitý na míru 
každému jejich výrobku.  Minimální velikost přepravovaného nákla-
du je 1 paleta nebo 5 kg.

3 Mezi Evorpskou
unií a státy SNS

Mezi Evropou a AsiíV rámci Evropy

V rámci Ruska
a států SNS

Mezi čínou a
Evropskou

unií a státy SNS

Mezi USA, Evropou
a státy SNS

KTERÉ TRASY JSOU VYUŽITELNÉ?
Program společnosti AsstrA, trade lane management (TLM), 
soustředí schopnosti společnosti na individuální potřeby každého 
klienta. Pokrývá všechna možná schémata a typy přepravy na dané 
obchodní trase.

Zboží s vysokou
hodnotou

Těžké zbožíNadměrný Bezobalový

Kapalina Všeobecný

Specializovaný

Plné nákladní
auto a seskupení

Zboží, které vyžaduje
speciální režim

bezpečnosti - adr

VozidlaDobytek

10 m

S kontrolovanou
teplotou



RYCHLOST BEZPEČNOST

PROČ JE LETECKÁ DOPRAVA
VÝHODNÁ?

Podle statistic je letecká 
doprava převážně 
bezpečnou dopravou.

Expresní doručení je 
garantováno na každé 
zvolené trase.

Sledování polohy nákladu je 
k dispozici online 24/7.

Moderní nákladní letadla 
dodávají zboží jakékoliv 
hmotnosti i velikosti.

VŠESTRANNOST MONITOROVÁNÍRYCHLÉ ODBAVENÍ
Zjednodušený postup 
odbavování na odletových 
a příletových letištích.

DOSAH
Lety jsou vysílány na 
mezinárodní ale také 
vnitrostátní letiště.

ÚČINNOST DOSAH

JAKÉ JSOU KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
LODNÍ PŘEPRAVY?

Obrovský dosah 
mezinárodní a 
mezikontinentální dopravy.

ÚČINNOST PŘEDVÍDATELNOSTSPOLEHLIVOST
Nakládka a vykládka zboží 
v přístavu je pod přísným 
dohledem.

Lodě odplouvají a 
připlouvají podle 
pravidelného 
harmonogramu.

Usnadněný process 
nakládání a vykládání zboží 
ve standardizovaných 
kontejnerech.

VŠESTRANNOST
Ekonomická dálková 
mezinárodní doprava. 

Přeprava zboží jakéhokoliv 
typu, včetně objemného a 
bezobalového nákladu.



OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM

SLEDOVÁNÍ

JAKÉ JSOU VÝHODY SILNIČNÍ
DOPRAVY?

Předběžné oznámení o 
době doručení a sledování 
polohy zásilky v reálném 
čase.

MOBILITA

DOSTUPNOST ÚČINNOST
Expresní doručení zboží v 
případě naléhavého 
požadavku.

Nakládání a vykládání 
probíhá 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.

Úprava trasy v případě 
nepředvídaných situací.

OPTIMÁLNÍ

Zboží je přepraveno přímo 
z místa naložení až na 
místo vyložení.

Doručení zboží jakéhokoliv 
typu, včetně tepelného, 
nebezpečného a 
nadměrného.

KONTROLA NÁKLADŮ NOSNOST

CO JE PRAKTICKÉ V PŘÍPADĚ
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY?

Dodání zásilky se zbožím 
o jakémkoliv objemu 
najednou: od 1 palety až 
po kompletní sadu.

BEZPEČNOST OHLEDUPLNOST K
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

PŘEDVÍDATELNOST
Přesné plánování dodací 
lhůty nákladu bez ohledu 
na počasí a roční období.

Elektrické vlaky 
nevypouštějí do ovzduší 
žádné škodlivé plyny.

Spolehlivost železniční 
dopravy a zabezpečení 
zboží v zapečetěných 
nákladních vozech.

KAPACITA
Čím větší je vzdálenost, 
tím nižší jsou náklady na 
dopravu na jednotku 
produkce.

Všechny možné druhy 
přepravních schémat pro 
těžké a nadměrné náklady.



Celní žádosti, které jsou 
vystaveny v kancelářích 
společnosti AsstrA jsou 
vyřízeny jako první.

Prohlášení o importu, 
exportu a tranzitu zboží se 
zpracovávají pomocí 
zjednodušeného systému.

Náklad, který je 
zabezpečován společností 
AsstrA prochází minimálním 
počtem kontrol.

CELNÍ SLUŽBY
V celních kancelářích společnosti asstra v německu, polsku, litvě, 
bělorusku a rusku se klientům dostanou komplexní celní služby 
včetně přípravy veškeré potřebné dokumentace.

1. 2. 3.

CUSTOMS
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SKLADOVACÍ SLUŽBY
Úspora díky využití skladovacích a logistických služeb od téhož 
poskytovatele.

Komplexní řešení při organizaci koncových dodavatelských 
řetězců, vše dostupné na jednom místě.

Konsolidace a kompletace, 
překládka zboží a distribuce 
konečným příjemcům.

Předprodejní příprava: 
označování, balení do 
primárních obalů, balení pod 
značkou klienta.

Nakládání nadměrných a 
těžkých nákladů pomocí 
jeřábů.

1. 2. 3.



Logistika projektu a řízení 
průmyslových projektů je 
založeno na jasném 
časovém rámci a 
konzistenci.

Díky projektování dopravy 
je možné stavět letiště, 
továrny, reaktory a další 
průmyslové podniky.

LOGISTIKA PROJEKTŮ
Komplexní stužby ušité na míru potřebám každého projektu.

Poskytované služby zahrnují plánování, správu rozpočtu a 
časového plánu, doručení kterýmkoliv druhem dopravy, logistiku 
techniky, správu řešení a postupu práce. 

Odpovědnost je kryta až 
do výše 3 000 000 EUR 
za každou pojistnou 
událost.

Pojistné krytí poskytuje 
Zurich Insurance 
Company Ltd (Švýcarsko).

POJIŠTĚNÍ NÁKLADU
Pro duševní pohodu při přepravě nákladu v každé fázi přepravy. 

Pokrývá škody a ztráty části nebo celých zásilek v důsledků nehod 
nebo nezákonných akcí třetích stran.



Analýza rizik, kompletní a správné 
provedení potřebné dokumentace, 
sledování postupu projektu a 
každé jednotlivé nakládky.

Výsledkem koordinace s 
projektovým manažerem AsstrA je 
dobře vybudovaný dodavatelský 
řetězec s jasným harmonogramem 
a zrychleným celním odbavením.

Dovoz a vývoz podle vaší 
smlouvy, včetně konsolidace, 
skladování a distribuce podle 
vašich potřeb.

DORUČENÍ, U KTERÉHO JE CLO
PLACENO S DODÁNÍM
Organizace správy dodavatelského řetězce, vyhledávání 
dodavatelů a výběr obchodního plánu s využitím možné 
infrastruktury společnosti asstra.

Klienti mohou také využít poradenství v celé řadě otázek týkajících 
se smluvní logistiky a outsourcingu zahraničního obchodu.
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JAK DOSÁHNOUT KVALITY?
Dodržováním plánů
přepravy a dodání

1.

Dobrou údržbou,
funkčními vozidly

2.

Rychlou dostupností pásu
a dalších náhradních dílů

3.

Dodržováním teplotních předpisů,
sanitárních pravidel a všech dalších
důležitých požadavků

4.

Dobrým ochranným
vybavením skladu

5.

Okamžitým manažerským zapojením
do dohody o kombinovaných
podmínkách přepravy

6.



Certifikáty ISO 9001, ISO 
14001, ISO 28000, ISO 
45001, GDP potvrzují 
shodu s mezinárodními 
standardy kvality.

Systém řízení pro 
bezpečnou přepravu 
potravinářských produktů 
splňuje požadavky normy 
ISO 22000.

Vysoké hodnocení od 
SQAS nás opravňuje k 
přepravě chemického 
zboží, včetně toho, které 
vyžaduje speciální režim 
bezpečnosti - ADR.

KDE JE ZÁRUKA?
Potvrzení stability a dlouhodobé spolupráce.

Záruka stálé kvality poskytovaných služeb bez ohledu na měnící se 
vnější nebo vnitřní podmínky.

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Sledování vozidla a 
nákladu 24/7.

1.

Vozidla vyhovující 
požadavkům na 
přepravu.

2.

Akční plány v případě 
situací, kdy dojde k 
zásahu vyšší moci.

3.

Dobře vyškolení 
zaměstnanci.

4.

Důvěrnost a bezpečnost 
informací.

7.

Zařízení s bezpečnostní 
a přístupovou kontrolou.

5.

Výstražný systém pro 
zamezení vstupu 
neautorizovaných 
osob do kabin.

6.
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Racionální postupy a integrované it struktury zaručují lepší 
provedení a transparentnost logistického systému.

ASSTRA DIGITÁLNĚ ASSTRA NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

asstra-ag

asstraassociated-
trafficag

asstracom

Asstra_companyasstra_associated
_traffic_ag

asstra_ag

asstracompany

AsstrA-Associated AsstrA1993AsstrA 

asstraag

AsstrA-AG

Supplier's
portal

SRM Track
& trace

Transport
managing system

CRM

EDI



POZNÁMKY



ASSTRA.COM
ZJISTI VÍCE NA 


