Řešení extrémně urgentních přeprav

HNED

Teď to opravdu hoří!
Musím se spolehnout! Chci vědět, kde to je!

+420 725 155 000 DOSTUPNOST 24 / 7
Návrh řešení do 30 minut. Informace v každém okamžiku.
Vysoká odbornost, spolehlivost, osobní přístup.
Express Truck  Next Flight Out  On Board Courier  Charter

otočte pro více informací

Řešení extrémně urgentních přeprav

PŘÍPADOVÁ STUDIE
Zákazník Český výrobce dílů pro automobilový průmysl
Čtvrtek 16.45

Čtvrtek 8.15

POŽADAVEK Obdržena poptávka urgentní
přepravy, 27 palet připraveno k expedici
v úterý v 20:00. Požadovaný termín
doručení na 3 destinace ve Velké Británii
následující den do 6:00.

Čtvrtek 16.15

realizace Obdržena zpráva
o uzavření letiště Birmingham
mezi 12:00-3:00 z důvodu
neplánované opravy letové
dráhy.

23 palet, 1 222 kg Birmingham
1 paleta, 90 kg, Coventry
3 palety, 192 kg, Brigdend

realizace Zajištěn
alternativní let do letiště East
Midlands. Dodržení termínu
vykládky do všech destinací
potvrzeno za podmínky naložení
zásilky v závodu do 19:30.
Potvrzeno zákazníkem.

Čtvrtek 13.30

realizace Zákazník potvrzuje objednávku.

Čtvrtek 8.35

Návrh řešení Poskytnuta nabídka s přepravním plánem. Vzhledem
k požadovaným termínům a rozměrům nákladových kusů byl jako
jediné možné řešení nabídnut charterový let z Brna do Birminghamu
s následným zajištěním doručení třem příjemcům.

Pátek 03.00 – 05.20
realizace Všechny zásilky
doručeny s předstihem*
Pátek 01.35 (místního času)
realizace Letadlo přistálo na letišti
v East Midlands, probíhá překládka na 3 auta
směřující k jednotlivým finálním příjemcům.

Čtvrtek 17.30

REALIZACE

Auto přistaveno
k nakládce, zboží
stále ve výrobě.
Hotové zboží se
průběžně nakládá.

Čtvrtek 23.03

realizace Letadlo naloženo a odletá z letiště v Brně.

Zákazník průběžně informován prostřednictvím e-mailu a SMS.
Předpokládaný přílet do East Midlands v 01:45 místního času.
Čtvrtek 21.48

realizace Přílet letadla na letiště do Brna.
Probíhá bezpečnostní kontrola a překlad
nákladů na palubu letadla.

Čtvrtek 20.35

realizace Výrobce opozdil
expedici. Auta odjíždí na letiště
z výrobního závodu ve 20:35.

* Birmingham: ve 3:20 místního času, Coventry: ve 3:25 místního času, Bridgend: ve 5:20 místního času
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