PARTNERSTVO

Člen skupiny
• V súčasnosti je jediným akcionárom slovenská investičná skupina Optifin Invest
s.r.o., ktorá okrem iného je aj vlastníkom spoločnosti Tatravagónka a.s. – popredného
európskeho výrobcu nákladných železničných vozňov a podvozkov s viac ako
97-ročnou skúsenosťou a tradíciou v strojárenskom priemysle.
• Optifin Invest je pôvodom slovenská investičná skupina holdingového typu založená
už v roku 1997.
• OIG vyrástla na medzinárodnú skupinu pôsobiacu v 14 krajinách sveta,
zamestnávajúcu v konsolidovanom celku viac ako 3 500 zamestnancov s aktívami
v objeme v objeme približne 500 mil. EUR.

SILA RODINY

TI

VAGON FACTORY

PROFIL SPOLOČNOSTI

Express Group, a. s. - profil spoločnosti
Express Group, a.s. pokračuje vo viac ako dvadsaťročnej tradícii dopravcu, ktorý
ponúka integrovanú sieť prostredníctvom železničnej, kontajnerovej, kamiónovej
prepravy, tiež služby súkromného železničného dopravcu, ako aj prenájom vozňov
a služby pojazdnej dielne na opravu železničných nákladných vozňov.

CESTNÁ PREPRAVA

Cestná preprava
Za podpory vozového parku našich subkontraktorov vybavujeme komplexné
prepravné a zasielateľské služby:
• V oblasti celovozových zasielok (FTL).
• Menších ako celovozových zasielok (LTL).
• Nadrozmerných a špeciálnych zasielok.
• Vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave.

Súčasne zabezpečujeme:
• Realizáciu prepráv nebezpečných tovarov podľa dohovoru ADR.
• Realizáciu prepráv sypkých materiálov.

MOTIVAČNÝ
A VERNOSTNÝ PROGRAM

Motivačný a vernostný program
• Prednostné prideľovanie prepráv.
• Splatnosť faktúr 14 dní.
• Skontová politika - 4%, platba do troch dní.
• Platený plný a prázdny km v plnej výške, cena za KM podľa programu EÚ a V4.
• Garancia KM po splnení podmienok (10 000 km EU, 8000 km V4).
• Možnosť výberu a zmeny programu V4 alebo EU aj počas spolupráce.
• Km počítané na základe máp Navteq (navigácia Garmin).
• Elektronické zasielanie objednávok s el. mapami s prejazdovými bodmi.
• On-line dispečer 24/7 pre prípad pomoci (jazyková bariéra).
• Spolufinancovanie GPS jednotky, možnosť rozšírenia sledovania o rôzne moduly.

MOTIVAČNÝ
A VERNOSTNÝ PROGRAM

Ťahače a návesy
Súčasťou Vernostného a motivačného programu je aj ponuka na:
• Financovanie ťahačov (nové, jazdené) – leasing.
• Financovanie návesov (nové, jazdené) – leasing.
• Zabezpečenie zvýhodneného financovania prostredníctvom Programu cez
zmluvných leasingových partnerov spol EXGR.
• Garancia vzájomnej spolupráce pre potreby financujúcich leasingových
partnerov.
• Zabezpečenie výhodného poistenia (PZP, KASKO, CMR).

MOTIVAČNÝ
A VERNOSTNÝ PROGRAM

Ponúkané služby
Ďalšie benefity vo Vernostnom a motivačnom programe:

Zvýhodnené PHM
• Zľava z referenčnej ceny PHM, bez nutnosti depozitu.
• 14 dňová splatnosť faktúr za PHM, vzájomné vyrovnávanie pohľadávok
a záväzkov formou zápočtu, zlepšenie cash-flow.

IT služby
• Monitoring.
• Mobilná komunikácia.
• Zvýhodnené ceny volaní až do výšky 50% z bežných tarifných cien.

Sprostredkovanie vodičov
• Vodič (možnosť zabezpečenia vodiča do pracovného stavu).
• Ušetrenie mzdy špeditéra, software, monitoring, kontroling, administratíva,
know-how.

OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

Obchodná spolupráca
oceľ, oceľové produkty

raven®
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akciová spoločnosť
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®

HOLDING, a.s.

drevo, papier

ostatné

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás

Plynárenská 7/B, BBC V
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 795 123
DIČ: 2020234667
IČ DPH: SK2020234667

Tel.: + 421 2 582 582 22
E-mail: info@expressgroup.sk
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I.,
odd. Sa, vložka č. 2535/B

www.expressgroup.sk

Cestná preprava
Tel.: + 421 55 326 53 55
E-mail: road@expressgroup.eu

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Express Group tím.

