
ASYSTA
ADMINISTRACYJNO-
PRAWNA - COVID-19

GROUPE  E SPRO  

Pewna informacja w niepewnych czasach



sytuacji na granicach, 
nowych oświadczeniach i dokumentach, 
wytycznych dla przewoźników, 
przemieszczaniu się kierowców, 
bieżących restrykcjach itd.

Służbą Celną na granicy,
Inspekcją transportu w czasie kontroli,
Odwołanie się od mandatów i grzywien.

Najświeższą informację o zmianach prawnych

Będziemy informować Cię o wszystkich zmianach przepisów 

 w branży transportowej w krajach Europy Zachodniej,

dotyczących:

Aktualne wzory dokumentów

Dostarczymy Ci na maila bieżące wzory obowiązujących         
 w czasie pandemii dokumentów, wymaganych przez właściwe
organy danego kraju. Ponadto pomożemy w ich wypełnianiu   
 i przekazaniu odpowiednim służbom i organom.

Całodobowe wsparcie konsultanta

Wykwalifikowany konsultant pomoże Tobie i Twojemu
kierowcy w każdym sporze z funkcjonariuszami służb oraz
przedstawicielami instytucji państwowych:

CO OFERUJEMY?

Zapewniamy bieżącą informację  na temat
najnowszych przepisów,  zmienia jących s ię
przez  pandemię COVID-19,  przesyłamy
aktualne formularze i  pomagamy w
kontaktach z  zagraniczną administrac ją .



DLACZEGO WARTO?

Minimalizowanie ryzyka

Będziesz przygotowany na każdą zmianę w ustawodawstwie,

rygor i obostrzenie. Dzięki temu zachowasz płynność                    

i terminowość dostaw, będziesz mógł zawczasu planować

trasy i korzystać z najlepszych ofert przewozowych,

dostępnych na danym kierunku.

Bezpieczeństwo biznesu

Unikniesz skutków wzmożonych kontroli oraz zmniejszasz
ryzyko otrzymania mandatów i zatrzymań ładunków.
Otrzymasz pomoc administracyjną i prawną w razie zajścia
sytuacji wymagających interwencji.

Oszczędność czasu

Skontaktujemy się ze wszystkimi właściwymi organami           
 w danym kraju, nie będziesz musiał szukać ani poznawać
przepisów w gąszczu informacji i zmian, unikniesz
niepotrzebnego przestoju ciężarówek i zawsze dotrzesz           
 z ładunkiem na czas.

DLA KOGO?

przewoźników i spedytorów, realizujących transport lub
tranzyt przez Francję, Niemcy, Belgię oraz Austrię,

przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii musieli
zrezygnować ze zleceń w tych kierunkach,

kierowców na samozatrudnieniu,

przedsiębiorców, rozpoczynających wykonywanie zleceń
na danych rynkach.

Oferta jest skierowana do przedstawicieli sektora transportu,
spedycji i logistyki:
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