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Hora Actual 13:00 h
Hora de Entrega Prevista 14:45 h
Estado: entregue
KN EuroDirect num piscar de olhos
•

•
•

Rede fiável e flexível de camiões completos e parciais
(FTL e LTL) para os seus transportes nacionais e 		
internacionais em toda a Europa
FTL – carga paletizada e não-paletizada
LTL – carga paletizada e não-paletizada acima de 2.5
toneladas ou a partir de 2 metros de espaço de carga

Os benefícios do KN EuroDirect incluem
• Entrega porta-a-porta para máxima facilidade e
conveniência
• Capacidade diária
• Prazos de entrega fiáveis para garantir um transporte
rápido e atempado
• Frota dedicada para alcançar o mais alto nível de
fiabilidade e segurança no planeamento
• Total transparência do seu fluxo de transporte via KN
Login, o nosso sistema de traceabilidade com base na web
• POD (proof of delivery) e gestão de documentação para
ajudá-lo com as formalidades

Kuehne + Nagel Portugal (sede)
Rua Santos Dias, 1226
4465-253
S. Mamede Infesta
Matosinhos
Portugal
+351 229 438 680
Info.porto@kuehne-nagel.com

www.kuehne-nagel.com

A nossa reputação precede-nos.
Kneurodirec t
overlandFull & Part loads

Gerimos o tempo, entregamos certezas.

Uma reputação construída pelo compromisso

Por toda a Europa e ao virar da esquina

Com mais de 120 anos de experiência, a Kuehne + Nagel é actualmente um
dos principais fornecedores mundiais de soluções premium e totalmente
integradas da cadeia de abastecimento.

KN EuroDirect é a solução logística de FTL e LTL domésticos e internacionais.
Juntamente com a nossa equipa de especialistas, faz a diferença que você pode
realmente confiar.

Como pioneira reconhecida de soluções logisticas, com
um histórico comprovado de servir algumas das maiores
e mais reconhecidas empresas mundiais, entregamos
serviços end-to-end para todas as principais indústrias.
KN EuroDirect fornece transporte regular de cargas completas e parciais (FTL e LTL) por toda a Europa, para dar
uma cobertura integral da cadeia de abastecimento.

Através da recolha e entrega com apenas 1 veículo, podemos fornecer mais segurança e prazos extremamente
atractivos devido à menor manipulação da carga. A nossa
equipa de profissionais de logistica está totalmente focada
em garantir os mais elevados padrões de desempenho –
garantindo que os seus envios chegam em segurança, no
prazo estipulado e em perfeitas condições, ao seu destino.

Com a nossa frota composta por mais de 5.000 camiões
e reboques, bem como as nossas parcerias de longo
prazo com as empresas subcontratadas preferenciais,
fornecemos máxima capacidade e flexibilidade para
todas as suas necessidades logisticas. Todos os nossos
fornecedores são regularmente auditados para manter os mais altos padrões de qualidade e integridade..

KN EuroDirect
A solução que necessita, se procurava um
serviço doméstico e internacional de alta qualidade, com recolhas de confiança e prazos de
entrega para carga total e parcial (FTL e LTL).

O Serviço ao Cliente é a alma do negócio da Kuehne + Nagel. A dedicação individual ao cliente, combinada com o conhecimento e experiencia especificos dos nossos colaboradores, é fundamental para o nosso sucesso. Pode confiar nas suas soluções de transporte fiáveis e comprovadas – desenhadas para as exigências de todos os diferentes sectores de negócio – para serem a sua porta de entrada aberta para os mercados de toda a Europa.
serviços de valor acrescentado            

Maior compromisso  – Desempenho comprovado

Para que possamos responder rapidamente, de forma flexivel
e individualmente às necessidades especificas da sua cadeia
de abastecimento, os nossos pacotes de logistica end-to-end
podem fornecer um valor acrescentado, incluindo os seguintes serviços solicitados:

Dê aos seus valiosos envios o tratamento de confiança que
eles merecem, colocando-o nas mãos de um lider global
reconhecido. Iremos mais do que cumprir as suas expectativas de experiência profissional e de qualidade de serviço.

•
•
•
•
•
•
•

Serviço de pre-aviso para que o destinatário possa
agendar disponibilidade para a entrega
Entrega em dia e / ou tempo específicos
Double-manned (conceito  de 2 motoristas) para reduzir
os tempos de entrega
Estado em tempo real com reboque telemático
Despacho aduaneiro
Seguro adicional com KN Sure
Relatórios de desempenho especificos para o
cliente via KN Login

•
•

•

Prazos de entrega indicados alcançados em 98%
Informação sobre a entrega da (IOD) atingida acima
de   95% até  às 12h  do  dia  seguinte  após  entrega
(Segunda-Sexta)
ePOD (prova electrónica de entrega como cópia
impressa) - a pedido.

visibilidade e monitorização com KN Login

KN Login, a nossa ferramenta de informação logistica, lider no sector, permite controlar e tracear os seus envios
em todo o mundo – todos os dias.   Este sistema baseado na web permite que você gerencie a sua cadeia de
abastecimento de forma mais eficaz , fornecendo exactamente a informação que precisa, da forma que quer ver.
•
•

Estado da recolha e entrega
Cópias electrónicas de documentos críticos de
embarque

KN EuroDirect – prazos de entrega de
confiança e flexibilidade máxima em toda a
Europa

KN EuroDirect oferece um leque abrangente de serviços logísticos de transporte que incluem:
•
•
•
•
•

Entrega porta-a-porta flexível por toda a Europa
Prazos confiáveis de recolha e entrega, baseados
em requisitos específicos (um e dois motoristas)
Transporte de carga perigosa em linha com os
regulamentos ADR/IMO
Entrega de embarques LTL na sequência solicitada
Visibilidade do transporte via best-in-class service

•

•

de traceabilidade (KN Login) em todos os modos de
transporte
Maior transparência e facilidade de upload de
documentação via EDI/Kuehne + Nagel sistema de
reserva online
Responsabilidade do transporte rodoviário de
acordo com a Convenção CMR.

18:00 h
LIsboa
estado
recolha:
ON time

•
•

Relatórios personalizados (opcional)
Estado do envio em tempo real (opcional)

Filiais KN EuroDirect

16:00 h
oslo
estado previsto de entregaON SCHEDULE

