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Firma WARS-SPED Spedycja Międzynarodowa i Krajowa z
siedzibą Warszawie, jest dynamicznie rozwijającą się firmą
spedycyjną, która specjalizuje się w spedycji morskiej i
lądowej pełnokontenerowej (FCL) oraz drobnicowej (LCL).
Oferujemy usługi w zakresie spedycji i transportu
kontenerowego towarów z głównych portów świata, w
szczególności: Azji (lecz nie tylko) do Polski poprzez jeden z
największych i najlepiej zorganizowanych portów w Europie port w Hamburgu. Współpracujemy na te potrzeby z
największymi armatorami i ich agentami oraz najlepszymi, sprawdzonymi od lat przewoźnikami,
oferującymi wysoką jakość usług za atrakcyjne ceny.

Oprócz organizacji samych transportów,
na zlecenia klientów realizujemy także
zwolnienia kontenerów, jak też załatwiamy
wszelkie kwestie związane z usługami /
opłatami portowymi.

.
W zakresie odpraw celnych w Hamburgu współpracujemy z wypróbowaną
agencją celną, która zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę celną, zgodną z
unijnymi przepisami. Agencja ta oferuje zarówno odprawy ostateczne (w przypadku
odpraw w Hamburgu związane z odroczoną w czasie płatnością podatku VAT), jak
też i odprawy przekazowe. Pracownicy agencji są do dyspozycji do późnych godzin
wieczornych, co jest nie bez znaczenia w sytuacjach kryzysowych.
Oprócz transportu morskiego oraz lądowego kontenerów i
ładunków drobnicowych, firma WARS-SPED świadczy także usługi
spedycyjne z zakresu „zwykłego” transportu – zarówno krajowego, jak i
wewnątrzunijnego. Do dyspozycji naszych klientów stawiamy
samochody współpracujących z nami przewoźników: zarówno duże – o
ładowności 24 ton, oraz małe - o ładowności od 1 do 3,5 tony. Do
dyspozycji Państwa stawiamy również nasz oddany i doświadczony
zespół pracowników.
Pragniemy dodać, że jako firma posiadamy wszelkie wymagane prawem do prowadzenia
działalności spedycyjnej uprawnienia i zezwolenia, w tym: certyfikat kompetencji zawodowych,
licencję
do
pośrednictwa
w
przewozie
rzeczy,
ubezpieczenie
OC
spedytora.

Kontakt:
WARS-SPED Spedycja Międzynarodowa i
Krajowa - Andrzej Matysiak
Biuro i adres do korespondencji:
ul. Ratuszowa 11, bud. nr 3, pok. 75
03-450 Warszawa
tel. 22 / 619 25 24
tel./fax 22 / 618 41 05
e-mail: info@wars-sped.pl
http://www.wars-sped.pl

