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asstra jednoczy cztery kierunki biznesowe:

— usługi transportowo-spedycyjne, celne oraz 
ubezpieczenie ładunków
— opracowanie i nadzór nad projektami logistycznymi, 
magazynowanie, operacje eksportowo-importowe oraz 
outsourcing w handlu zagranicznym
— przewóz ładunków własnym transportem kołowym 

— wdrażanie, modyfikacja oraz wsparcie techniczne 
oprogramowania Oracle dla branży logistycznej

asstra Forwarding ag

asstra Logistics ag

asstra transport ag

ebs Partners ag

Firma asstra associated traffic ag została założona w 1993 roku w zurychu, 
szwajcarii. dzisiaj asstra — to międzynarodowy holding, działający na rynku 
usług logistycznych.

O FirMie



asstra — to doskonały partner w sferze transportu i logistyki dla osób 
pracujących na rzecz rozwoju i dobrobytu społeczeństwa i środowiska 
naturalnego.

•  biura w 10 krajach europy i azji

•  700 pracowników
•  100 pojazdów  własnego transportu

•  5 agencji celnych

63 000 przewozów

1 300 000 ton ładunków

1 000 przewozów ładunków
            ponadnormatywnych 

1 500 przewozów cysternami

asstra W LiCzbaCh (2010)

700 tras



rOzWiązania kOMPLeksOWe
COnsuLting LOgistyCzny 

• usługi 3PL, optymalizacja wydatków na logistykę

• konsolidacja ładunków oraz kontrola jakości towarów poprzez inspekcje podczas 
przeładunków w azji (włącznie z Chinami)

• usługa „importera technicznego”, z wykorzystaniem infrastruktury asstra w krajach 
europy Wschodniej oraz unii europejskiej  

• odprawa celna i certyfikacja towarów za pośrednictwem importera asstra

• magazynowanie i dystrybucja 

• consulting z zakresu organizacji handlu zagranicznego i logistyki 

Oferujemy Państwu następujące usługi:

asstra zapewni import i eksport Państwa towarów.



dOstaWa ładunkóW

• Między krajami unii europejskiej a krajami europy 
Wschodniej 

• wewnątrz krajów ue (w tym niemiec i Włoch)
• Między Chinami a krajami azji Południowo-Wschodniej 

i europy Wschodniej
• Między krajami europy Wschodniej

rOdzaJe 
transPOrtóW:

• drogowy
• kolejowy
• morski
• lotniczy
• intermodalny

usługi CeLne:

kierunki transPOrtóW:

ubezPieCzenie

ubezPieCzenie ładunkóW

asstra organizuje ubezpieczenie Państwa ładunku ”od wszelkiego ryzyka” (all risk) w najlepszych 
firmach ubezpieczeniowych szwajcarii, niemiec, rosji, białorusi, ukrainy i kazachstanu.
asstra rzetelnie kontroluje bezpieczeństwo wykonywanych transportów i oferuje korzystne stawki 
na ubezpieczenia, które pozwalają Państwu obniżyć koszty ubezpieczenia do minimum.

ubezPieCzenie OdPOWiedziaLnOśCi asstra 

asstra ubezpiecza swoją odpowiedzialność spedytora w basler Versicherung ag (szwajcaria).
Odpowiedzialność asstra jest ubezpieczona na 1 000 000 eur dla każdego wypadku 
ubezpieczeniowego. 

Odprawy celne w niemczech, Włoszech, Francji, Polsce, Litwie, rosji, białorusi oraz na 
ukrainie. 
Przygotowanie dokumentacji, fachowa pomoc w przygotowaniu deklaracji celnej, karnetu tir, 
dokumentów przewozowych – pełne wsparcie kwestii odprawy celnej.



• ładunki kompletne «od drzwi do drzwi»

• ładunki ciężkie i ponadgabarytowe (z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych)

• ładunki drobnicowe (stałe linie drobnicowe)

• ładunki niebezpieczne (adr)

• drogie ładunki (pod gwarancją «przewoźnika celnego» na terytorium białorusi i rosji)

• ładunki wymagające utrzymania stałej temperatury (chłodnicze)

• ładunki płynne i sypkie

• szkło panoramiczne

• żywe zwierzęta

• auta osobowe i dostawcze

asstra realizuje transporty międzynarodowe oraz organizuje dystrybucję na 
miejscu.

asstra specjalizuje się w transportach następujących rodzajów ładunków:

rOdzaJe PrzeWOżOnyCh 
ładunkóW



Własny tabOr

Posiadamy nowoczesne środki transportu: 100 ciężarówek produkcji wiodących 
europejskich firm – scania i  renault, z naczepami koegel, schmitz, Wielton i Faymonville 
oraz samochody dostawcze Mercedes i iveco. Wszystkie auta odpowiadają standardom 
ekologicznym eurO-4 i eurO-5.

tabOr asstra transPOrt:

rOdzaJe PrzeWOżOnyCh ładunkóW:

• drogie ładunki

• ładunki ponadgabarytowe 

• ciężkie ładunki

• ładunki niebezpieczne

Fachowcy asstra transport zapewniają dystrybucje  ładunków drobnicowych w krajach 
europy Wschodniej, realizują przewozy ładunków niebezpiecznych wewnątrz rosji, dostawę 
towarów w kontenerach morskich transportem kołowym, a także udzielają klientom konsultacji 
z zakresu optymalizacji transportu.

ubezPieCzenie

Odpowiedzialność asstra transport ag jako przewoźnika jest ubezpieczona  w firmie  
baloise insurance Company Limited, basel. na życzenie właściciela ładunku, asstra 
zapewnia dodatkowe ubezpieczenie przewożonego towaru.



Wdrażanie, MOdyFikaCJa i WsParCie 
teChniCzne aPLikaCJi biznesOWyCh 

OraCLe dLa branży LOgistyCzneJ

• audyt bieżących procesów biznesowych 

• techniczny audyt infrastruktury 
zleceniodawcy

• projekt struktury wdrażanej aplikacji

• automatyzacje implementacji 
logistycznych rozwiązań w oparciu 
o Oracle transportation Management

Wdrażanie aPLikaCJi biznesOWyCh
będąc                            , firmy Oracle — lidera w sferze oprogramowania służącego do zarządzania bazami danych,  
ebs Partners specjalizuje się we wdrażaniu, modyfikacji i wsparciu technicznym oprogramowania Oracle w firmach 
logistycznych i spedycyjnych.

• integracje wdrażanych procesów 
z obecnymi aplikacjami biznesowymi 
klienta przez Oracle Fusion 
Middleware

• szkolenia pracowników klienta

• funkcjonalne i techniczne wsparcie 
wdrożonych aplikacji

W ramach wdrażania biznesowych aplikacji komputerowych, zbudowanych na platformie 
Oracle, ebs Partners spółka-córka holdingu asstra zapewnia:

• sprzedaż licencji na oprogramowanie Oracle

• wybór optymalnego pakietu licencyjnego 

it-OutsOurCing

• operacyjne wsparcie erP systemów



ekOPOLityka asstra 

raCJOnaLne rOzWiązania transPOrtOWe:

• dokładne planowanie tras 

• stały monitoring stanu technicznego pojazdów

• kierowcy doświadczeni w jeździe ekonomicznej 

PraCa i żyCie bez szkOdy dLa śrOdOWiska naturaLnegO:

• uwzględnienie wymogów ekologicznych przy zakupach

• własny tabor samochodów odpowiadający standardom euro-4, euro-5

• profesjonalne szkolenia kierowców

• przestrzeganie wszystkich norm ekologicznych przy realizacji przewozów

• kontrola nad wykorzystaniem zasobów naturalnych w codziennej pracy firmy

• zgodność z wymogami, normami i zasadami w zakresie ekologii



zaLety WsPółPraCy 
z asstra

• wysoka jakość usług — certyfikowany system zarządzania jakością według isO 9001:2008

• nas polecają nasi klienci – wiodące światowe firmy

• w asstra pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści

• doświadczenie i specjalizacja asstra w transportach sprzętu inwestycyjnego,      FMCg 
i produkcji chemicznej (sQas)

• pełny kompleks usług logistycznych

• asstra udziela konsultacji z zakresu logistyki i handlu zagranicznego oraz udostępnia 
klientom własną infrastrukturę

• indywidualne podejście do rozwiązania logistycznych zadań klienta

• minimalizacja ryzyka handlowego i celnego, jak również wydatków na logistykę



biura

szwajcaria
zuryCh  tel.: +41 44 211 72 60 fax: +41 44 211 48 92

niemcy
Magdeburg tel.: +49 391 72 65 911/912 fax: +49 391 72 65 910

Włochy
bergaMO tel.: +39 035 427 45 11 fax: +39 035 427 45 55

Polska
WarszaWa tel.: +48 22 592 95 00/25 fax: +48 22 592 95 55
POznań tel.: +48 61 663 95 90 fax:+48 61 622 96 83

Litwa
WiLnO tel.: +370 700 555 77 fax: +370 5 278 80 98

rosja
MOskWa tel.: +7 495 660 56 98 fax: +7 495 660 54 89
sankt-Petersburg tel.: +7 812 600 49 41 fax: +7 812 600 47 06
Jekaterinburg tel./fax: +7 343 376 64 81/82 tel./fax: +7 343 376 64 92
CzeLiabińsk tel.: +7 351 247 58 17 fax: +7 351 247 58 22
PerM tel.: +7 342 233 27 72 fax: +7 342 233 28 82
sMOLeńsk tel.: +7 4812 35 60 96

białoruś
Mińsk tel.: +375 17 210 16 84 fax: +375 17 210 16 90
brześć tel.: +375 16 247 90 19 fax: +375 16 247 90 33

kOntakty



kOntakty

agenCJe CeLne

niemcy
Magdeburg tel.: +49 391 72 65 916 fax: +49 391 72 65 910

Polska
kOrOszCzyn tel.: +48 83 375 22 78 fax: +48 83 375 25 01
kuźniCa tel.: +48 85 722 47 37 fax: +48 85 722 47 35

białoruś
Mińsk tel.: +375 17 345 58 01 fax: +375 17 345 58 02
Mińsk tel./ fax: +375 17 506 51 23

ebs Partners ag

szwajcaria
zuryCh tel.: +41 44 211 72 55 fax: +41 44 211 48 92

białoruś
Mińsk tel.: + 375 17 385 12 27 fax: + 375 17 385 12 28

biura

ukraina
kiJóW tel.: +380 44 586 45 35 fax: + 380 44 586 45 31

kazachstan
ałMaty tel.: +7 727 266 98 41 fax: +7 727 266 98 42

Chiny
shenzhen tel.: + 86 755 836 647 07 fax: + 86 755 836 646 60



www.asstra.com


