
Optimalizujeme přepravu
zboží po celém světě



COKOLIV, ODKUDKOLIV 
A KAMKOLIV

Po moři či vzduchem. Malé i nadrozměrné.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

KURÝRNÍ SLUŽBY
LETECKÁ

PŘEPRAVA

NADMĚRNÁ A 
SPECIÁLNÍ DOPRAVA

KUSOVÉ NÁMOŘNÍ
PŘEPRAVY - LCL

CELOKONTEJNEROVÉ 
PŘEPRAVY - FCL



UŽ SE NEMUSÍTE PŘIZPŮSOBOVAT
GLOBÁLNÍM PŘEPRAVCŮM

Díky individuálním řešením vám odkudkoliv dopravíme 
zboží kamkoliv přesně podle vašich představ a parametrů.

NASLOUCHÁME
Naše poptávka jde do detailu 

a zajímá nás všechno. Nejen odkud 
a kam. Důležité jsou vaše preference 

jako rychlost, cena, spolehlivost, 
visibilita či speciální zacházení.

ZJIŠŤUJEME
Jaký je výchozí stav? Co je dané, co 
se dá měnit a co je potřeba vyřešit? 

Clení, pojištění, balení, ochrana zbo-
ží proti vlhkosti nebo teplotě. Jsme 

perfekcionisté.

ŘEŠÍME
Máme rádi výzvy a nebojíme se 
 i netradičních variant. Umíme 

optimalizovat trasy, typy dopravy 
či vytížení. Každá zakázka má více 

řešení. Hledáme tu nejlepší.

REALIZUJEME
Naši partneři z celého světa nám 
pomáhají dopravit vaše zboží do 
cílového místa bezpečně a včas. 

Máme přehled o tom, kde se zboží 
nachází a v jakém je stavu.



CELOKONTEJNEROVÉ
PŘEPRAVY - FCL

V rámci FCL (Full Container Load) realizujeme exporty i 
importy z / do ČR i přepravy z / do třetích zemí. U každé 
přepravy hledáme různé varianty řešení pro specifické po-
třeby našich zákazníků – vždy se budeme zabývat novými 
příležitostmi a různými možnostmi kombinací pro vaše 
kontejnerové přepravy. FCL jsou naší dominantou. Díky 
vedoucímu postavení na trhu máme možnost využívat 
množstevních slev od rejdařů, což nám dovoluje nabízet 
zajímavé ceny.

CELOKONTEJNEROVÉ PŘEPRAVY

Jakub Rut 
Sales Manager

 +420 732 449 994 
  rut@aass.cz
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KUSOVÉ NÁMOŘNÍ 
PŘEPRAVY - LCL

Již od samého začátku patří LCL (Less Container Load) k 
základním kamenům našeho servisu. Snažíme se využívat 
co nejvíce nezávislých operátorů (konsolidátorů), a proto 
můžeme u většiny destinací nabídnout minimálně dvě 
různé varianty. Záleží na prioritách zákazníka. Řešení se 
mohou lišit v čase doručení, počtu překládek a samozřej-
mě i v ceně.

KUSOVÉ NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY

Tomáš Fafl 
Produktový specialista - LCL

 +420 774 747 297 
  fafl@aass.cz
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LETECKÁ
PŘEPRAVA

Nabízíme import i export zboží letecky na libovolné me-
zinárodní letiště po celém světě. Víme, že na letišti cesta 
zásilky nekončí, proto nabízíme doručení jak na letiště tak 
přímo na adresu příjemce.
Letecky přepravíme vaše dokumenty, zajistíme charterové 
lety, ale máme zkušenosti i s přepravou živých zvířat či 
kurýry přímo na palubě (on board courier). Umíme zajistit 
i netradiční přepravu jako např. přepravu zbraní, munice či 
lidských ostatků.

LETECKÁ PŘEPRAVA

Jaroslav Lev 
Produktový specialista – AIR

 +420 774 747 295 
  lev@aass.cz
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KURÝRNÍ
SLUŽBY

Zajišťujeme přepravu zásilek v režimu door-to-door a to od 
obálek až po větší zásilky. Díky výrazným množstevním sle-
vám od světových kurýrních přepravců umíme dramaticky 
snížit cenu za přepravu vaší zásilky. Nabízíme ekonomické i 
expresní varianty pro většinu světových destinací.

KURÝRNÍ SLUŽBY

Jan Vondraš 
Produktový specialista

 +420 774 747 285 
  vondras@aass.cz
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NADROZMĚRNÁ A 
SPECIÁLNÍ PŘEPRAVA

Naše specializované týmy se postarají o všechny aspekty 
přepravy. Navrhneme co nejefektivnější balení a zoptima-
lizujeme dopravní cestu. Vyřídíme administrativu, poža-
davky plynoucí z LC, pojištění, proclení či různá ostatní 
povolení.
Možnost vše připravit a zařídit v jednom týmu přináší pro 
zákazníky úsporu času i financí.

SPECIÁLNÍ PŘEPRAVA

Petr Zaťko 
Sales Manager

 +420 774 747 287 
  zatko@aass.cz
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DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

Kromě samotné přepravy zajišťujeme i doplňkové služby 
spojené s přepravou do / ze zámoří:
•  Cargo pojištění – vzhledem k omezenému ručení námoř-

ních i leteckých dopravců doporučujeme uzavřít připojiš-
tění pro každou zámořskou přepravu

• Celní služby v importu i exportu
• Balení zboží, ochrana proti vlhkosti, výkyvům teplot 
• Nakládka do kontejnerů 
• Poradenství v problematice zámořských přeprav

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Markéta Opavová 
Sales Manager

 +420 774 747 288 
  opavova@aass.cz
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JSME NEJVĚTŠÍ
ČESKÁ SPOLEČNOST

V OBORU  NÁMOŘNÍCH
A LETECKÝCH PŘEPRAV

Nabízíme individuální a netradiční řešení přepravy 
s důrazem na potřeby zákazníků. Máme silnou pozici 
na trhu, která nám umožňuje vyjednat vám speciální 
podmínky a výhodné ceny u jednotlivých dodava-
telů. Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti 
z oboru včetně speciálních přeprav, jako např. nebez-
pečného zboží třídy I / VII či nadrozměrného zboží.

Spokojený zákazník je smyslem naší společné prá-
ce. Nechceme být největší a neosobní firmou, kdy 
se zákazník musí podřídit standardním korporátním 
postupům, ale týmem specialistů, kteří se vám vždy 
pokusí co nejlépe poradit a poskytnout vám co nejví-
ce relevantních informací.

“Nejsme standardní spediční společností, která bezmyšlenkovitě nabídne na první pohled 
nejpřímější řešení. Každá námořní nebo letecká přeprava je v detailu unikátní a každý zá-
kazník má různé priority a preference. Pro někoho je důležitá rychlost, pro jiného cena, pro 
dalšího zase záruka dodržení termínu dodání a pod. Proto pro každou vaši zásilku chceme 
vybrat to nejlepší možné řešení v závislosti na konkrétním obchodním případě.”

Jakub Wiedermann 
Jednatel společnosti

 +420 603 806 440 
  wiedermann@aass.cz
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Bremerhaven

Rotterdam
Antwerp

Liberec
CZECH

REPUBLIC
Brno

Koper

FRANCE

NAŠE POBOČKY A PŮSOBENÍ



www.advancedairsea.cz

Advanced AIRSEA s.r.o. 
Jugoslávských partyzánů 1426/7

160 00 Praha 6
Tel.: +420 233 323 946
Fax: +420 220 570 965 

info@advancedairsea.cz

Kancelář LIBEREC
Pražská 520/19a

470 06 Liberec
 Tel.: +420 485 114 333
Fax: +420 485 106 247

liberec@advancedairsea.cz 

Kancelář BRNO
Kotlářská 265/5

602 00 Brno
Tel.: +420 530 502 262

brno@advancedairsea.cz

Advanced ROAD s. r.o.
Jugoslávských partyzánů 7
160 00 Praha 6

Tel.: +420 233 323 842
Fax: +420 220 570 965
info@advancedroad.cz

Kancelář Slovensko
Advanced AIRSEA, s.r.o.

Palárikova 21
811 05 Bratislava
+421 911 340 342

info@advancedairsea.sk

Silniční dopravu zajišťuje naše dceřinná společnost:
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