
FRACHT LOTNICZY
 n Szybki i pewny transport lotniczy 

 n Wieloletnie doświadczenie na rynku 
logistycznym

 n Elastyczność i indywidualne podejście

 n Wszystkie kierunki i destynacje

 n Atrakcyjne ubezpieczenie CARGO

SMART Cargo Solutions bazuje na kompleksowej 
współpracy z najbardziej renomowanymi i solidnymi 
przewoźnikami lotniczymi na rynku. To firma 
lokalna z globalnym zasięgiem i kontaktami.

Wybierając SMART Cargo Solutions otrzymujesz:

 n doradztwo specjalistów,

 n optymalny czas transportu, dopasowany  
do potrzeb i wymagań kosztowych,

 n szeroką gamę możliwości transportowych,

 n obsługę celną ładunków na całym świecie,

 n możliwość dotarcia do każdego zakątka 
świata bazując na globalnej sieci agentów,

 n bardzo atrakcyjne ubezpieczenie CARGO.

Chcesz poznać naszą ofertę?

Skorzystaj z formularza na stronie smart-cargo.eu
lub napisz: kontakt@smart-cargo.eu

Smart Cargo Solutions Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel.: +48 22 644 22 14smart-cargo.eu

FRACHT LOTNICZY USŁUGI

    Transport towarów neutralnych  
oraz niebezpiecznych według IATA.

     Transport w temperaturze kontrolowanej.

     On board courier.

    Obsługa w systemie door-to-door.

    Obsługa wysyłek targowych.

    Cross Trade Shipments.

  
CLC Projects

  
All World Shipping

POWERED BY

  
GAA Membership



TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kompleksowa obsługa logistyczna towarów 
niebezpiecznych.

Wsparcie klientów w klasyfikacji towarowej pod kątem 
regulacji DGR (Dangerous Goods Regulations). 

 n  Identyfikacja i klasyfikacja towarów 
niebezpiecznych.

 n  Odbiór towarów ADR przez certyfikowanych 
kierowców, którzy odbyli odpowiednie szkolenia 
w zakresie zabezpieczenia towaru do transportu 
oraz postępowania w przypadku nieprzewidzianych 
sytuacji. 

 n  Pakowanie, przepakowanie oraz oznakowanie 
niebezpiecznych przesyłek.

 n  Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji  
na potrzeby wysyłki towarów niebezpiecznych.

 n  Wybór odpowiednich serwisów lotniczych  
dla transportu danego towaru.

CZARTER SAMOLOTÓW

Rozwiązanie pozwalające na transport towaru  
z/do dowolnego miejsca na świecie, w dogodnym 
czasie, dostosowując rozkład lotu do potrzeb klienta. 
To optymalny wybór w przypadku:

 n  bardzo pilnych i kluczowych towarów,

 n  ciężkich i wielkogabarytowych ładunków,

 n  ładunków specjalnych.

ON BOARD COURIER

ON BOARD COURIER (OBC) to serwis wybierany  
dla relatywnie niedużych przesyłek, gdzie czas dostawy 
ma kluczowe znaczenie. Serwisem spełniającym takie 
oczekiwania jest transport dedykowanym kurierem, 
który pojawia się po odbiór towaru w ustalonym miejscu  
i czasie by następnie, już nawet po 24h, doręczyć go 
do odbiorcy w dowolnym miejscu na świecie. 

TRANSPORT  
W TEMPERATURZE  
KONTROLOWANEJ

Usługa przeznaczona dla towarów, które  
ze względu na swoją specyfikę wymagają 
zachowania i monitorowania ustalonej  
temperatury w trakcie całego transportu oraz tam, 
gdzie czas transportu ma kluczowe znaczenie.

 n  Leasing kontenerów lotniczych dedykowanych 
do aktywnej kontroli temperatury.

 n  Przewozy w zakresach temperatury od -20°C 
do +30°C.

 n  Transport w serwisie pasywnym. 

 n  Kontrola temperatury oraz wilgotności  
na całej trasie przewozu.

 n  Wsparcie w organizacji kontroli weterynaryjnej 
np. w przypadku wysyłki żywności. 

 n  Transport w serwisie door–door. 

 n  Wsparcie w obsłudze celnej w kraju nadania 
oraz doręczenia.

CROSS TRADE

Rozwiązanie w systemie „cross trade”, dedykowane 
jest towarom, których właściciel nie jest nadawcą, 
ani odbiorcą. Zlecenie transportowe realizowane 
jest w oparciu o sieć certyfikowanych agentów 
WCA (World Cargo Alliance), według wymagań 
klienta niezależnie od rodzaju, wielkości, miejsca 
podjęcia czy doręczenia towaru.


