








TRANSPORT, 
SPEDYCJA I LOGISTYKA 

VESTA POLSKA
Kopytów 44A, 05-870 Błonie 
22 353 51 51 
biuro@vesta-polska.com

Pomożemy Państwu przechować każdy 
ładunek, w odpowiednio dopasowanych 
do niego warunkach.

ponad 40 biur w różnych krajach,

własny tabor samochodowy,

doświadczony i wykwalifi kowany
zespół pracowników,

licencja agencji celnej,

profesjonalne i indywidualne podejście,

kompleksowe usługi,

nowoczesne rozwiązania,

światowe standardy.

Dlaczego VESTA?

www.lcvesta.com

- VESTA TO WIĘCEJ
NIŻ SPEDYCJA

Vesta Polska w liczbach: 

2500 działań miesięcznie, 
magazyny klasy A – w Polsce 
o powierzchni 10 tys. m2 
Ponad 100 zestawów przestrzennych 
typu Tandem o powierzchni ładunkowej 
120 m3 we własnym taborze. 

LOGISTYKA MAGAZYNOWA

Zapewniamy:
    odpowiedzialne przechowywanie – właściwe 
warunki przechowywania i stałą kontrolę,

    serwis ładunków – pełen zakres usług związa-
nych z przechowywanym ładunkiem,

    usługi dodatkowe – zajmiemy się formalno-
ściami, utylizacją towarów czy też wykonaniem 
inwentaryzacji.

Zrealizowaliśmy 
setki projektów!

Zyskaliśmy szerokie 
grono stałych Klientów!

Gwarantujemy 
wysoką jakość usług!
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W Polsce posiadamy agencję celną w Błoniu, 
która pomoże Państwu m.in. w:

     zabezpieczeniu płatności długu celno-podatkowego 
w imporcie oraz tranzycie,
    otwieraniu i wypełnianiu Karnetów TIR a także 
ich zgłoszeniu w NCTS,
    nadaniu numeru w elektronicznym systemie 
informowania EPI.

Z naszą fi rmą zyskasz pewność, że dokumenty
celno-przewozowe zostaną prawidłowo wystawione.

TRANSPORT
AGENCJA CELNA

Zapewniamy:
   pełną kontrolę ładunku,
   dopasowanie odpowiednich środków 
transportu,
   sporządzenie dokumentacji transportowej,
   przechowywanie, przeładunek bądź
 konsolidację ładunków,
   ubezpieczenie ładunku,
   stały dostęp do informacji na temat 
lokalizacji przesyłki.

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
I KRAJOWA

Nasze nagrody

Oferujemy przewozy:
   krajowe,
   międzynarodowe,
   importowe.

Przewieziemy ładunki:
   spaletyzowane, 
   bez palet,
   sypkie,
   płynne,
   ponadgabarytowe,
   mrożone i chłodnicze,
   niebezpieczne ADR.
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