„Транспорт България” ЕООД е българска фирма, специализирана в международен и
вътрешен транспорт, логистика и складиране.
Предлагаме сигурен и изгоден транспорт на цели и групажни товари в Европа и Света.
Нашата цел е да изградим дългосрочни партньорски отношения с нашите клиенти.
В „Транспорт България” ЕООД нашите всеотдайни и мотивирани професионалисти
постигат това с креативни решения и високо качество на предлаганите услуги.
Разчитайте на нас!

“Транспорт България” ЕООД предлага сухопътен транспорт на цели и групажни пратки
от и за цяла Европа.
Ние, съвместно с нашите дългогодишни партньори, предлагаме на нашите клиенти
конкурентни цени и кратко транзитно време.
Нашите услуги:

• Превоз на цели товари
• Ежеседмични групажни линии в
цяла Европа
• Вътрешен транспорт в България
на цели и групажни пратки
• Превоз на опасни товари ADR от
I до IX клас
• Превоз
на
стоки
под
температурен режим
• Превоз на извънгабаритни товари
• Застраховане на пратки
• Постоянна
информация
за
местонахождението на товарите

Морски транспорт
Транспорт България ЕООД е утвърден
транспортен доставчик на товари по
море, превозваме стоките Ви бързо и с
професионализъм, от всяка желана
точка по света, независимо дали са
комплектни или групажни контейнерни
линии.

Въздушен транспорт
Като лицензиран спедитор, ние имаме сключени договори с всички авиокомпании,
опериращи на Летище София. Агентската ни мрежа включва много дестинации, като
обслужваме вносни и износни пратки по въздух.

Митнически услуги
Митническите агенти на „Транспорт България” ЕООД, поддържайки тесни
професионални отношения с митническите служби и коректно изготвени документи,
успяват да извършат бързо и ефективно уреждане на митническите формалности като
постигаме кратки срокове за освобождаване на стоките.
Нашите услуги:

•
•
•
•
•

изготвяне на документ T2L
митническо складиране
износ
временен износ
пасивно усъвършенстване

•
•
•
•
•

реекспорт
внос
временен внос
активно усъвършенстване
транзит

Склад
„Транспорт България” ЕООД разполага със складови площи, които са на разположение
за нуждите на нашите клиенти.
Нашите услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•

Товаро-разтоварни дейности
Складиране
Наем на склад
Съхранение на стоки под режим "митническо складиране" в обществен склад
тип "А" с надзорно митническо учреждение Митница Аерогара София
Съхранение на стоки във временен склад с надзорно митническо учреждение
Митница Аерогара София
Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации
Преопаковане и дистрибутиране
Постоянна охрана

Очакваме Вашите запитвания!
Любка Чолакова
Мениджър Логистика
Транспорт България ЕООД
Източна Тангента 102, ет. 3
1517 София, България
Моб: +359 889 153 174
e-mail: l.cholakova@transportsbg.com
www.transportsbg.com

