SŽ EXPRESS

Male pošiljke hitro od vrat do vrat

Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Hitra dostava pošiljk je del logistične dejavnosti,
za katerega je značilen izredno hiter razvoj. 5
preoblikovanjem slovenske krajine manjšega števila
velikih industrijskih podjetij v številna manjša podjetja se
je bistveno povečala potreba po hitri dostavi številnih
lažjih pošiljk od vrat do vrat.
Tudi Slovenija se temu trendu ni izognila.
Pri nas že precej let deluje večina največjih multinacionalk, ki ponujajo hitro dostavo pošiljk v Sloveniji in tujini. Hkrati se
z dostavo malih pošiljk ukvarjajo tudi številna slovenska podjetja, med katerimi s
svojimi storitvami izstopajo Slovenske železnice.
SŽ Tovorni promet je kot del skupine
Slovenske železnice predvsem pomemben regionalni železniški prevoznik blaga
na križišču dveh evropskih koridorjev, ki
ponuja konkurenčen prevoz tovora v notranjem in mednarodnem prevozu, usmerjen k potrebam uporabnika. Poleg
transporta težjih vagonskih pošiljk pod
blagovno znamko SŽ Express ponujajo
tudi dostavo malih pošiljk od vrat do
vrat. Posebnost dela SŽ Expressa je, da
izrablja prednosti kombinacije cestnega
in železniškega transporta, ki omogoča
tudi prevoz večjega števila težjih pošiljk
in optimalno načrtovanje vsakodnevnih
prevozov.
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Po Sloveniji in v tujini
SŽ Express ponuja prevoz pošiljk po Sloveniji in v tujini. Prevažajo različne vrste
blaga, na paletah aH embaliranega v kar-

tonskih škatlah, med drugim kosovne pošiljke nevarnih snovi ADR razen snovi
razredov l in 7. Prevoz malih pošiljk katerih posamezni kosi niso težji od 1000 kilogramov, skupna masa pa ne večja od
3000 kilogramov, po Sloveniji poteka po
sistemu od vrat do vrat v roku, krajšem
od 24 ur.
SŽ Express deluje v treh logističnih
centrih ki so v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. S storitvijo 6-urni SŽ Express
manjše pošiljke v šestih urah prevzamejo
in dostavijo do naslovnikov, ki so od logističnih centrov oddaljeni do 15 kilome-

trov.

Uspešno kombiniranje dveh
načinov transporta
Optimalna geografska razvejenost logističnih centrov jamči hitro, kakovostno in
zanesljivo opravljanje storitev. Vsi centri
so neposredno povezani z železniškimi
progami, po katerih prevozi potekajo 24
ur na dan. Prevoz med logističnimi centri
poteka po železnici, od pošiljatelja do logističnega centra in od centra do končnega prejemnika pa pošiljke potujejo po
cesti. Uspešno kombiniranje dveh načinov transporta kaže skrb za ekologijo,

hkrati pa ponuja uporabnikom kakovos-

tno in cenovno ugodno prevozno storitev. Seveda pa sta prevzem in dostava
pošiljk mogoča v katerem koli kraju v
Sloveniji.
SŽ Express svojo priložnost išče tudi v
tesni vpetosti SŽ Tovornega prometa v
evropsko železniško omrežje. Kupcem tako lahko ponudijo tudi prevoz pošiljk od
vrat pošiljatelja v Sloveniji do vrat prejemnika v tujini in nasprotno. Organizirani so prevozi iz Avstrije, Belgije, Bolgarije,
Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore,
Hrvaške, med Slovenijo in Italijo, Luksemburgom, Madžarsko, Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo in Švico. Skupaj z mednarodno špedicijo Fersped po potrebi organizirajo tudi
špediterske zbirnike in prevoze za druge
države.
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Tudi skladiščenje in carinski postopki
Poleg prevozov v logističnem centru Ljubljana Moste ponujajo še skladiščenje carinskega in necarinskega blaga ter vrsto
dodatnih skladiščnih storitev, kot so komisioniranje, etiketiranje in prepakiranje
blaga Opravljajo tudi vse vrste carinskih
postopkov. Da je prav SŽ Express pravi
naslov za kakovosten' prevoz malih pošiljk, pa dokazujejo tudi s certifikatoma kakovosti ISO 9001 in ISO 14001 ter s statusom AEO pooblaščenega gospodarskega
subjekta.
Več informacij o storitvah SŽ Expressa
je dosegljivih na spletni strani www.szexpress.si in v klicnem centru na telefonski številki 080 10 66. x

