Õhuveod
Kühne+Nagel on üks juhtivamaid õhutranspordi korraldajaid maailmas, pakkudes klientidele suures valikus erinevaid
õhutranspordi logistilisi lahendusi ning võimalusi jälgida saadetiste liikumist veebis.
Kühne+Nagel käsitleb aastas üle 800 000 tonni lennusaadetisi üle maailma. Meie üle 4000 eksperdist koosnev õhuvedude
meeskond osutab kvaliteetset teenust üle maailma.
Kühne+Nagel’i peale võite loota järgnevas:
 Kindel kaubaruum parimate lennuliinide lennukites
 Ühtlustatud IT- ja operatsioonisüsteemid
 Standardi Cargo 2000, phase II kasutamine iga saadetise puhul
Kõik Kühne+Nageli õhuvedude saadetised on planeeritud, kontrollitud ja mõõdetud vastavalt standardi Cargo 2000 protseduuridele, mis tähendab, et Teie saadetisi jälgitakse meie võrgustikus uksest ukseni.

Õhuveod Eestis
Meie õhuvedude kontor asub Tallinna lennujaama lähedal. Õhuvedude operatsioone teostavad oma valdkonnas kogenud logistikud. See annab meile võimaluse pakkuda oma klientidele uuenduslikke ning tööstusele orienteeritud teenuseid, samuti
annab see võimaluse pakkuda parimaid õhutranspordi lahendusi.
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Asume Eestis 5 suurema õhuvedude korraldajate seas.
Käsitleme iga-aastaselt enam kui 600 tonni import ja eksport kaupa.
Pakume erinevaid õhuvedude teenuseid, nt KN Express, KN Expert, KN Extend.
Käsitleme eriveoseid, nt ülegabariidilised või ohtlikud kaubad.
Oleme spetsialistid näitusematerjalide õhutranspordi korraldamise osas (saabuvad/väljuvad).
Tollimaakleri teenused.
Ekspordi/Impordi jaotusvõrgu lahendused erinevate EL lennujaamade kaudu.

Sinu eelised:
 Tarne planeering, mis põhineb ajaliselt määratud reaalsel teekonnal.
 Saadetise jälgimisvõimalus, mis põhineb standardsel kasutajaliidesel ning võimaldab jälgida saadetise täielikku
teekonda.
 Kliendile orienteeritud kauba käsitlemine ning ennetavad meetmed annavad võimaluse vajadusel juba varakult
transpordi viisi alternatiive koordineerida.
 Kindlaks määratud vastutus.
 Hästi kättesaadav teenuseinfo teile ja Teie kliendile.

Olenemata saadetise lähte- või sihtpunktist, saab Kühne+Nagel pakkuda teile õhuvedude lahendusi, mis vastavad just Teie vajadustele.

KN Express: maksimum kiirusega teenus
•

KN Express on Kühne + Nagel’i kõrgkvaliteetne kiire ja
usaldusväärne õhutranspordi teenus, mis põhineb
standardil Cargo 2000.
Olenevalt Teie vajadustest ning marsruudist, korjatakse
saadetis peale ning toimetatakse sihtpunkti 1 kuni 3
päevaga.

KN Expert: kõrgkvaliteetne konsolideeritud teenus
•

KN Expert on konsolideeritud teenus, mis tasakaalustab
Teie nõudmisi kiire ja mõistliku, mõistliku hinnaga ning
kokkulepitud ajaga teostatud teenuse järgi.
Olenevalt Teie vajadustest ning marsruudist, on transiitaeg 3 kuni 5 päeva (uksest ukseni, lennujaamast lennujaama, lennujamast ukseni või uksest lennujaamani).

KN Extend: kõige soodsam teenus
•

KN Extend on kvaliteetne teenus, mida osutatakse kõige
soodsamalt. Teenuse osutamisel kasutatakse KN konsolideerimise kuluefektiivsemaid võimalusi.
Transiitaeg on 6 kuni 15 päeva (uksest ukseni või lennujaamast lennujaama).
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