Nejjednodušší způsob, jak zajistit mezinárodní přepravu –
objednejte ji u nás
Nemusíte vědět vůbec nic o podmínkách přepravy nadměrného nákladu,
přepravě hutních výrobků, strojů či paletového zboží. Nemusíte řešit ani
legislativu spojenou s přepravou nestandardních nákladů, předpisy a pravidla pro
přepravu zboží v jednotlivých zemích, ani celní odbavení. Starosti s přepravou
vašeho nákladu komplexně a profesionálně vyřeší zkušení odborníci z naší
přepravní firmy. Specializací společnosti CINEX je mezinárodní silniční kamionová
doprava na území celé Evropské unie, včetně všeho, co k přepravním službám a
efektivní logistice patří.
CINEX – to jsou lidé, kteří se zajímají o potřeby zákazníků a udělají vždy vše pro to,
aby váš náklad dopravili do cíle včas a bez problémů, které byste jinak museli řešit
vy. Zajistí vše – od pomoci s přípravou nákladu pro přepravu, přes jeho uložení a
zabezpečení na vozidlech, až po úspěšné a včasné doručení, vykládku a vyřízení
dokumentace.
Součástí dopravních služeb je i zajištění dodržení všech předpisů, vyřízení
potřebných dokladů a povolení, celního řízení, a také poradenství a efektivní
komunikace se zákazníkem.
Svůj náklad v průběhu přepravy můžete sledovat, ale vlastně nemusíte. CINEX
spolehlivě zajistí, aby přeprava proběhla bezchybně a bez toho, aby zákazník
musel cokoliv řešit.
Nemusíte se bát svěřit svůj náklad společnosti CINEX, ani když s nákladní
přepravou nemáte žádné zkušenosti. Naši odborníci vám rádi ve všem poradí a
zajistí za vás vše potřebné. Vy se zatím můžete v klidu věnovat svému vlastnímu
byznysu.

Jak spolupráce s firmou CINEX probíhá?
1. Zadání objednávky přepravy
Vyplníte ve formuláři na webu požadavky a základní kontaktní údaje.
2. Zpracování objednávky a nabídky
Pracovník firmy CINEX vyhodnotí obdrženou objednávku, kontaktuje zákazníka

kvůli upřesnění – zjistí vše, co je potřebné vědět o nákladu a požadavcích na
přepravu. V případě, že je to potřebné, náš specialista klientovi poradí a navrhne
vhodná řešení, přizpůsobená jeho individuálním potřebám.
3. Cenová nabídka a schválení plánu přepravy
Tým našich odborníků po analýze potřeb klienta zpracuje návrh řešení
požadovaných služeb – plán zajištění přepravy a cenovou nabídku, které klient
dostane ke schválení.
V případě potřeby můžete cokoliv, co se týče objednávky, konzultovat s naším
týmem. Naši školení odborníci vám vše rádi vysvětlí.
Po konzultaci klient objednávku a cenovou nabídku odsouhlasí a tím začíná fáze
přepravy, kterou komplexně převezme k vyřízení tým společnosti CINEX.
4. Vyřízení povolení a dokumentů, potřebných pro zajištění přepravy
Pro přepravu některých typů nákladů, jakými jsou například automobily, odpady či
nadrozměrné náklady, je nutné vyřídit speciální povolení a dodržet různé předpisy,
které se mohou lišit v různých zemích, přes které je náklad přepravován. Vy, jako
náš zákazník nic z toho znát ani řešit nemusíte, včetně celního řízení. Vše za vás
vyřídí CINEX.
5. Naložení nákladu, jeho zabezpečení a kontrola dokumentů řidiči
CINEX ručí za to, že v průběhu přepravy budou dodrženy všechny požadované
předpisy, náklad bude patřičně zabalen, zajištěn, pojištěn a vybaven všemi
potřebnými dokumenty. Vy nemusíte řešit vůbec nic.
6. Přeprava nákladu na určené místo
V průběhu přepravy CINEX udržuje nepřetržitý kontakt s řidiči i se zákazníkem.
Jako klient tak máte možnost proces přepravy nákladu průběžně sledovat. Ale
vlastně nemusíte – CINEX vše zajistí za vás.
7. Bezpečné doručení na místo vykládky
V daném termínu řidič doručí náklad a zajistí bezpečnou vykládku a předání
příslušných dokumentů k dalšímu zpracování. Informace klientovi o úspěšném
doručení nákladu je samozřejmostí.

8. Po ukončení přepravy
Potvrzené dokumenty k přepravě neprodleně zasíláme klientovi společně s naší
fakturou. Naši řidiči po vyložení nákladu vždy zkontrolují tahač, návěs i veškeré
vybavení vozidla, aby vše připravili na další přepravu.

Na základě zpětné vazby od zákazníků se CINEX vždy snaží zlepšit své služby a
posunout tak kvalitu přepravy na vyšší úroveň – podle představ zákazníků.

Pokud svěříte svůj náklad specialistům, nemusíte o nákladní dopravě a logistice
vědět vůbec nic. Zkuste vyplnit kontaktní formulář a přenechejte přepravu
nákladu zkušeným specialistům. CINEX vaše zboží dostane na místo určení
bezpečně, bez problémů a včas.

