заедно от 1995г.

КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ

www.ntz.bg

NTZ е частно дружество, основано в град Варна през 1995 г. година.

Introduction

Дружеството е специализирано в предлагането на спедиторски, транспортни и логистични
услуги в национален и международен мащаб.
NTZ is a privately-owned company, founded in 1995 in the city of Varna.
Позитивният
подход и инициативността на служителите, в съчетание с натрупаният опит в
сферата
на
транспорта
и логистиката, са нашата гаранция за качество на предоставените
The company is specialized in offering freight forwarding, transport and logistics services on both
услуги.
national and international scale.

NTZThe
предлага
на професионално
ниво съчетано
гъвкав
и индивидуален
подход,
companyобслужване
employees’ positive
approach and initiativeness,
alongсwith
our experience
in the fields
бързина,
точност иand
коректност,
наour
базата
на взаимно
уважение
отношенията
с нашите клиенти
of transportation
logistics are
guarantee
for the high
quality of вthe
services we provide.
и партньори.
NTZ provides professional services, combined with flexible and personal approach, promptness,
accuracyнаправления,
and precision, based
on са
mutual
respect in our усилията
relations with
our clients
Основните
в които
съсредоточени
на both
фирмата
са: and partners.
The company’s efforts are focused primarily on the following areas:

Морски транспорт

Цели контейнери (FCL – Full Container Load):
 договорни
цени и условия с водещи превозвачи
Maritime
Transport
 превози от врата до врата
Container иServices
(FCL): за движението на пратката
Complete
проследяване
информиране
contractual
prices
and
conditions
 съгласуване с акредитивни изисквания
with leadingна
carriers;
 застраховка
товара
door-to-door delivery;

Морски групажни
(LCL –on
Less than Container Load):
tracking andсервизи
timely notification
the shipments
 обслужване
отstatus;
и за всички основни световни пристанища през
complianceпристанища
with L/C requirements;
европейски
– Антверпен, Хамбург, Пирея, Варна
freight
insurance;
 разнообразие от сервизи по внос от Далечния Изток
ЕКСПРЕСНИ сервизи през пристанище Пирея и наш склад в
София
Consolidated-Container
Services
(LCL): седмични отплавания
голям брой
директни
regular-groupage
linesотплавания
to / from any от
big port
in the
world пристанища в
седмични
всички
основни
- by import
to and
via Varna
to different
customs points in Bulgaria and Romania Далечния
Изток
и Индийския
субконтинент;
weekly
departures
from Japan,
China,
Malaysia,
Korea,
- най-кратки
възможни
срокове
за Taiwan,
доставка
на товари
до India, Singapore,
Indonesia,
etc.;
България;
- by import via сервизи
Thessaloniki
and via Sofia
to different customs points in Bulgaria - ИКОНОМИЧНИ
през to
пристанище
Варна:
weekly
departures
from
the
Far
East;
- директни отплавания от основни пристанища в Китай;
- by
and export
via Antwerp
- weekly
and fortnightly
departures
- import
седмични
отплавания
от всички
пристанища
в региона
и from/to the Far
East,групиране
Northern, Central
and
Southern
America,
Africa,
etc.
в Хонг Конг;
agents network
in 153 countries;
 обслужване
в собствени
складове при пристигане в България
door-to-door delivery options;
-

 доставки със собствени сервизи до всяка точка на България в
кратки срокове
 комплексно
обслужване врата-врата, застраховане на товара и
Domestic
Road Transport
професионално консултиране на всеки етап от транспорта

Groupage service:
Varna - Sofia – Varna & Burgas – Sofia - Burgas
Флекситанк
контейнери:
door-to-door
delivery течни или втечнени товари от и до всички
 превоз на безопасни
- within 24 hours to main cities;
големи- пристанища
в света
within 48 hours through buffer warehouses;
 доставка,
монтаж и инсталация на флекситанк оборудване
fixed prices;
Доставка, монтаж и инсталация на флекси-танк оборудване;
usage of own cargo vehicles;

Национален
автомобилен
thorough
supervision and транспорт
control during transportation;

Собствен автопарк – за стандартни и извънгабаритни товари
- Хенгери
Iveco (до
24Loads
тона / 120 куб.м.)
Partial
and Complete
Cargo
- Влекачи
Volvo
/ Iveco
(до 24
24hours;
тона / 90 куб.м.)
door-to-door
delivery
within
usageавтомобили
of own cargo Scania
vehicles;/ Iveco (до 9 тона / 50 куб.м.)
- Соло
3
- up to 3.5
tonsтип
/ 17фургон
m
- Микробуси
Iveco,
(до 4.5 тона / 17 куб.м.)
3
up
to
10.0
tons/
50
m
(with
drop-down cargo platform with 2-ton load capacity)
- Превоз на извънгабаритни3 товари

- up to 24.0 tons/ 120 m (with drop-down cargo platform with 2-ton load capacity)

Всички автомобили са произведени след 2007 година, а повечето от тях са оборудвани с тристранна
щора, с падащ борд и транспалетна количка.
Освен със собствени транспортни средства, обезпечаваме качествен транспорт на Вашите стоки и
чрез подизпълнители, като разполагаме с обширна база от надеждни превозвачи.

Групажен транспорт по регулярни линии:
Варна – София – Варна
Warehousing
and Distribution
София – Пловдив
- София
Бургас – София – Бургас
free, temporary and bonded warehouses in Sofia, Varna, Burgas;
Русе – София - Русе
central, distributional and preparatory warehouse;
 доставки от врата до врата

palletizing, sorting, packing, labeling;
- в рамките на 24 часа до основните градове
national transport and distribution;
- в рамките на 48 часа през маршрутни и буферни складове;
usage of own cargo vehicles
 фиксирани цени
3
- up to 3.5 tons / 17 m
3
 транспорт
със
собствени
- up to 10.0 tons / 50 mавтомобили
(with drop-down cargo platform with 2-ton load capacity)
3
 цялостен
по /време
транспорта
- upконтрол
to 24.0 tons
120 m на
(with
drop-down cargo platform with 2-ton load capacity)

Частични и комплектни товари:
 доставки
от врата
до врата в рамките на 24 часа
International
Road
Transport
 собствени транспортни средства
Groupage transport

Извънгабаритни
товари:
regular groupage
lines with weekly departures from / to Europe;
 доставки
от
врата
врата centers throughout Europe;
agents network
andдо
distribution
 определяне
маршрути
на движение
fixed prices;
 собствени
транспортни
средства
usage of own cargo vehicles;
thorough supervision and control during transportation;

Складиране и дистрибуция

Partial
свободни,
временни
складове под митнически контрол
and Complete
Cargo и
Loads
в София,
Варна,
Бургас
и Русе
direct loading;
 централен,
дистрибуционен
и подготвителен склад
short transit times;
 палетизиране,
сортиране,
пакетиране,
reliable carriers, familiar with local specifics етикетиране
and requirements;
 национален транспорт и дистрибуция

Международен
Air Transport автомобилен транспорт
delivery
from and to all main airports in the world;
Групажен
транспорт:
leading carriers;
 регулярни
линии със седмични отпътувания за и от Европа
wide agents
network;
 мрежа
от агенти
и разпределителни центрове в цяла Европа
 фиксирани цени
 транспорт със собствени автомобили
Customs
Representation
 цялостен
контрол по време на транспорта
representation
of clients
in front of customs authorities with reference to import, export, reЧастични
и комплектни
товари:
export and
transit of goods;
 директно
товарене
preparation
and processing
 кратко
транзитно
време of the full range of customs and transport documents;
preparation
and
submission
of Intrastat
Declarations;
 надеждни превозвачи, запознати
с местните
особености
transit operations bank guarantee and bonded warehousing;

of electronic customs declarations and expedited customs procedures;
Въздушнаsubmission
спедиция
customs consultation
 Доставка от и до всички основни летища по цял свят
 Водещи превозвачи
 you
Широка
агентска
Should
take any
interestмрежа
in the services we provide, we are always at your disposal.

Митническо представителство
представяне
на клиенти
For
moreкоректно
information,
please visit our
website. пред митническите власти




при обработката на стоки по внос, износ, реекспорт и
транзит
изготвяне и заверка на митнически декларации
гарантиране на митни сборове при режим транзит и митническо
складиране
митнически консултации

Други




карго застраховки
сървей – количествен и качествен стоков контрол
пристанищни и терминални операции

За контакти:
Централен Офис
Варна - 9000
ул. Плиска №8
тел: 052 687380
факс: 052 609382
marketing@ntz.bg

Клонове
София – 1528
бул. Искърско Шосе №7
ТЦ “Европа”, Сграда 15, Офис 8
Тел: 02 9426070
Факс: 02 9426077
sales@sofia.ntz.bg

Бургас – 8000
ул. Индустриална №39, ет.4
тел. 056 876620
факс: 056 827783
sales@burgas.ntz.bg

Русе – 7000
ул. Николаевска №12, ет.3, офис 7
тел. 082 812181
факс: 082 824785
sales@ruse.ntz.bg

Пловдив – 4000
бул. Мария Луиза 64, ет.2, офис 2-2
тел/факс: 032 264823
sales@plovdiv.ntz.bg

Бургас – 8000
ул. Индустриална №39
т. 056 876620
ф. 056 827783

www.ntz.bg

