
Spolehlivý partner pro logistiku 
s více než 130letou historií

Příběh Kuehne+Nagel se začal psát v roce 1890. 
Od té doby formujeme svět logistiky  
s odhodláním propojovat lidi a zboží pomocí 
inovativních a udržitelných logistických řešení. 



Námořní přeprava

Naši odborníci po celém světě jsou 
připraveni najít pro Vás ta nejvhodnější 
přepravní řešení, aby vyhověli Vašim 
požadavkům. Rychle a efektivně se 
přizpůsobujeme rostoucím námořním 
objemům. I proto jsme celosvětovou 
jedničkou v poskytování námořních přeprav. 
Profesionálně zvládáme přepravy velkých 
projektových celků i nadměrných nákladů.

Letecká přeprava

Jako jeden ze tří nejvýznamnějších  
poskytovatelů globální letecké přepravy  
s kompletní nabídkou služeb se postaráme, 
aby Vaše zásilky dorazily do své destinace 
rychle, bezpečně a v perfektním stavu.  
Zajistíme přepravy běžného, rychle se  
kazícího i high-value zboží, zboží pro  
jednotlivá průmyslová odvětví, automotive, 
zdravotnictví, hi-tech, včetně přepravy  
nadrozměrných nákladů.

Pozemní přeprava

Nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte. 
Zajistíme pro Vás kamionovou přepravu 
nákladu do všech měst po celé Evropě 
v celovozech (FTL), formou dokládky (LTL)  
anebo pravidelnou denní sběrnou službou
kusových zásilek. Samozřejmostí je

přeprava teplotně kontrolovaného zboží  
a spedice zásilek cenné povahy (TAPA)  
s využitím bezpečnostních prvků ve 
vozidlech.

Kontraktní logistika
Naše služby zahrnují poradenství pro 
logistiku skladů a smluvní logistiku 
dodavatelského řetězce. Využíváním 
moderních skladových systémů  
a implementací technologických procesů 
poskytujeme zákazníkům nejvyšší provozní 
efektivitu. 

Ostatní služby 

Vaši úspěšnou prezentaci na výstavách 
a veletrzích podpoří naše specializované 
oddělení veletržní logistiky.  
A kdykoliv potřebujete celní expertízu, 
máme správné lidi, licence i povolení ke 
včasnému proclení Vašich zásilek.
 
→ kuehne-nagel.cz

Získejte nabídku, objednejte  
a sledujte své zásilky - kdykoli  
a odkudkoli

→ mykn.kuehne-nagel.com

Na českém trhu působíme od roku 1991. Dnes Vám 
přes 350 našich zaměstnanců nabízí své odborné 
služby ve všech oblastech logistiky. Přinášíme 
flexibilní řešení pro Váš obchod a pomáháme Vám 
splnit sliby, které jste dali svým zákazníkům.

Kühne + Nagel, spol. s r.o.

https://cz.kuehne-nagel.com/
http://mykn.kuehne-nagel.com

