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Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

Slovenija

Intereuropa d.d.Obvladujoča družba:

Sedež obvladujoče družbe:

KONCERN INTEREUROPA

Naše prednosti

· Prilagajamo se potrebam kupcev ter jim s celovitim naborom logističnih storitev
zagotavljamo optimalne rešitve.

· Lastne zmogljivosti nam omogočajo zagotavljanje logističnih rešitev za
najrazličnejše vrste blaga, ki ga skladiščimo, distribuiramo in prevažamo po
kopnem, morju ali zraku v vseh geografskih smereh.

· Reševanje logističnih potreb naših kupcev zaokrožamo z izvajanjem dodatnih
storitev, kot so sejemske storitve, najemi in posredništvo pri zavarovalnih poslih.

· Uveljavljamo se kot izvajalec zahtevnih, celovitih logističnih projektov in kot
zanesljiv partner v outsourcingu celovitih logističnih storitev za proizvodna in
trgovska podjetja. 0y

Država obvladujoče družbe:

Matična številka:

ID za DDV:

Certifikat ISO 9001:2008:

· Intereuropa d.d., Koper

· Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb

· Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
Certifikat AEO

FIATA, IATA, FETA, FONASBA, BIMCO, IRU

1.711.000 m2

več kot 240.000 m lastnih skladiščnih2

1.417Število zaposlenih:

Skupna površina zemljišč:

Skupna površina zemljišč:

Članstvo v med. organizacijah:

Dokazi kakovosti:

Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Bosna in
Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija,
Albanija in Ukrajina

Poslovna mreža:

Kopenski promet

· Zbirni promet
· Ekspresni promet
· Cestni promet
· Železniški promet
· Carinske storitve
· Distribucija rezervnih delov

Celovite logistične storitve

· Zračni promet
· Pomorski promet
· Pomorska agencija
· Avtomobilska logistika

Interkontinentalni promet

Logistične rešitve

· Skladiščenje
· Distribucija
· Logistične rešitve
· Sejemska dejavnost
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KOPENSKI PROMET
V okviru kopenskega prometa zagotavljamo cestni in železniški prevoz polnih
kamionov/vagonov ter zbirne prevoze blaga. Izvajamo tudi ekspresni promet pošiljk.
Opravljamo storitve carinskega zastopanja in mejne odprave.

Zbirni promet
· Za manjše pošiljke, ki ne zasedajo celotnega prostora prevoznega sredstva,

organiziramo prevoze v zbirnih linijah.
· Tak način prevoza nudi uporabnikom vrsto prednosti v primerjavi s samostojnim

prevozom posameznih pošiljk:
- hitrejša dostava,
- nižje cene,
- minimalna tveganja pri prevozu,
- popoln nadzor nad pošiljko na celotni prevozni poti.

· Za prevoz zbirnih pošiljk smo vzpostavili mrežo rednih linij z vsemi evropskimi
državami.

· V Sloveniji preko mreže carinskih terminalov v vseh pomembnejših gospodarskih
središčih jamčimo dostavo oziroma prevzem v roku 12 ali 24 ur.

· Z najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami Slovenije (Italija, Nemčija, Avstrija,
Hrvaška) vzdržujemo dnevne povezave, z večino ostalih evropskih držav pa
povezave potekajo večkrat tedensko, tako v uvozni kot tudi v izvozni smeri.

· Še posebej velja izpostaviti naše zbirne linije z državami, v katerih ima koncern
lastna podjetja: linije s Hrvaško (Zagreb, Rijeka, Split), z Bosno in Hercegovino
(Sarajevo, Banja Luka), s Srbijo (Beograd), s Črno Goro (Podgorica), Kosovo
(Priština), z Makedonijo (Skopje) in z Albanijo (Tirana).

· Zbirne linije vzdržujemo v sodelovanju z uveljavljenimi in cenjenimi evropskimi
špedicijami z dolgoletnimi izkušnjami v evropskem kopenskem prometu.

· Kot vodilni ponudnik zbirnih prevozov v Sloveniji si prizadevamo našim kupcem
nuditi hitre, varne in stroškovno ugodne prevoze. 0yEkspresni promet

· Intereuropa Express je storitev, ki zagotavlja prevzem in dostavo pošiljk na področju
celotne Slovenije, Hrvaške in BIH.

· Delujemo po načelu »od vrat do vrat«.
· Hitrost, točnost, zanesljivost, sledenje pošiljkam, moderna tehnologija in

konkurenčne cene so izhodišča za učinkovitost Intereurope Express.
· Strokovno in usposobljeno osebje ter lasten informacijski sistem omogočata

nadzor pošiljke na celotni poti od pošiljatelja do naslovnika.

Poglavitne prednosti Intereurope Express:
· lastna mreža distribucijskih centrov omogoča ponudbo dodatnih storitev zaščite in

opreme blaga (embaliranje, etiketiranje, paletiranje, itd.),
· prevoz pošiljk ne glede na težo,
· prevoz pošiljk pod carinskim nadzorom,
· dostava pošiljk v Sloveniji naslednji delovni dan,
· dodatne storitve: predaja pošiljk po povzetju.
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Cestni promet
· Hitrost ter zanesljivost prevoza sta osnovni vodili Intereurope pri organizaciji

prevozov v mednarodnem cestnem in kombiniranem prometu. Posebno skrb
posvečamo tudi zagotavljanju varnosti v cestnem prometu ter ekologiji.

· Organiziramo prevoze z lastnimi in najetimi vozili. Pogodbeni partnerji so skrbno
izbrani in izpolnjujejo vse kakovostne normative Intereurope. Razvejana mreža
prevoznikov kooperantov nam omogoča, da za vas organiziramo prevoze manjših
pošiljk (hitra dostava od vrat do vrat), prevoz zabojnikov, avtomobilov, tovorov
izrednih dimenzij in drugega tovora, za katerega je potrebno zagotoviti specialna
transportna sredstva.

· Prevoze v mednarodnem cestnem in kombiniranem prometu organiziramo za in iz
držav Evrope, Bližnjega vzhoda in držav nekdanje SZ.

Železniški promet
· Intereuropa organizira železniške prevoze vseh vrst blaga po vseh evropskih

državah, državah nekdanje SZ, po delu Azije ter Bližnjega vzhoda z železniškimi in
privatnimi vagoni ter kontejnerji.

· Poleg prevozov uvozno-izvozne smeri, organiziramo tudi prevoze v suhozemnem
in luškem tranzitu. V kolikor prejemnik oz. pošiljatelj nima industrijskega tira
organiziramo prevzem oz. izročitev blaga tudi s kamioni. Poskrbimo za začasno
skladiščenje in distribucijo blaga prepeljanega po železnici.

· Komitentom svetujemo uporabo ustreznih vagonov, poskrbimo za ustrezne
vagone ter izdelamo potrebne predkalkulacije.

· Poseben poudarek dajemo pošiljkam na V. in X. panevropskem koridorju.
· Organiziramo prevoze nevarnih pošiljk in izrednih tovorov.

Intereuropa opravlja zastopanje stranke pred carinskimi organi pri vseh postopkih
v skladu s carinskimi predpisi držav EU.članic EU in nečlanic

Carinsko zastopanje

Strokovno usposobljeno osebje nudi tudi:
· dodatne informacije za izvedbo carinskih postopkov,
· svetovanje pri uporabi carinskih predpisov,
· razvrščanje blaga po kombinirani nomenklaturi carinske tarife,
· svetovanje o poreklu blaga,
· polaganje garancije v carinskih postopkih,
· izvajanje postopkov v zvezi s pooblastili pooblaščenega prejemnika in pošiljatelja v

carinskih skladiščih.

Mejna odprava
Intereuropa vam zagotavlja kakovosten mejni servis z lastno mrežo mejnih enot v
Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, na Kosovu in
Makedoniji. Vsem cestnim prevoznikom blagovnega prometa zagotavljamo
popolno podporo pri mejnih storitvah. Vse potrebne storitve lahko prevoznik opravi
na istem mestu.
Mejna odprava zajema naslednje storitve:
· carinsko prenapotitev vozil,
· plačilo raznih taks,
· ureditev fitopatoloških, veterinarskih in sanitarnih pregledov,
· menjalniške posle,
· ostale pedicijske posle.š

Carinske storitve
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INTERKONTINENTALNI PROMET
Izvajamo storitve pomorskih kontejnerskih, konvencionalnih in RO-RO prevozov, ter
organiziramo letalski transport in ponujamo storitve v avtomobilski logistiki. Mreža
naših pomorskih pisarn v vseh pristaniščih vzhodne obale Jadranskega morja (Koper,
Reka, Split, Ploče, Bar in Drač) ter letalskih pisarn na vseh letališčih Balkana (Ljubljana,
Zagreb, Beograd, Sarajevo, Podgorica, Priština, Skopje in Tirana) zagotavlja strokovno
podporo celovitim logističnim storitvam.

Pomorski promet

· Organiziramo prevoz generalnih, razsutih, tekočih ter ostalih uvoznih, izvoznih in
tranzitnih tovorov preko pristanišč vzhodne obale Jadranskega morja.

· Izvajamo tudi prevoze ohlajenega tovora iz Bližnjega vzhoda in Mediterana.
· V navezi s kopenskim prometom dostavljamo tovor do končnih destinacij v Evropi.

Konvencionalni tovori

Kontejnerji

Polni kontejnerji - FCL

· Z lastno in partnersko poslovno mrežo organiziramo kontejnerske prevoze izvoznih,
uvoznih in tranzitnih tovorov v vseh svetovnih pristaniščih.

· S kombinacijo kopenskega cestnega in železniškega transporta zagotavljamo
kvalitetne storitve od vrat do vrat.

· Preko naših skladišč izvajamo skladiščenje kontejnerskih pošiljk in direktno
distribucijo le-teh.

Zbirni kontejnerji - LCL

· Organiziramo izvozne, uvozne in tranzitne prevoze pošiljk v zbirnih kontejnerjih od
vrat do vrat.

· Imamo redne tedenske izvozne in uvozne kontejnerske zbirne linije za vse celine in
vsa večja svetovna pristanišča.

· Izvajamo pretovor LCL pošiljk v lastnih skladiščih in izvajamo distribucijo le-teh po
Evropi.

· Naše pomembne predosti izhajajo iz direktnih kontejnerskih liniji iz Daljnega
vzhoda, saj zagotavljamo hiter in fleksibilen transport.

RO-RO (Roll on - Roll off) in trajektne odpreme (Ferry)

· Komercialno tržimo redne linijske trajektne odpreme iz pristanišča Koper in ostalih
luk severnega Jadrana.

· Organiziramo izvozni, uvozni in tranzitni transport blaga (polni nakladi in zbirniki)
od vrat do vrat, z lastnimi in najetimi vozili.

· Ponujamo Ro-Ro transport strojev, avtomobilov in ostalega izven-gabaritnega
tovora do vseh pomembnejših pristanišč v Mediteranu.

Luška špedicija

· Izvajamo velik nabor luških storitev v pristaniščih preko lastne poslovne mreže in
mreže poslovnih partnerjev.

· Organiziramo veterinarske in fitosanitarne preglede tovora, kontrolo kvalitete
tovora, pretovor v pristaniščih, carinske storitve itd. 0y
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Pomorska agencija

· Specializirano hčerinsko podjetje Interagent d.o.o. opravlja vse storitve pomorske
agencije v skladu s certifikatom FONASBA Quality Standard.

· Trži in zaključuje ladijski prostor ter organizira prevoze v linijskem kontejnerskem
in konvencionalnem poslovanju.

· Zaključuje masovne tovore in ladje v prosti plovbi in v časovnem najemu
(chartering).

· Organizira sprejem in odpremo plovil ter tovora.
· Zastopa ladjarje in poveljnike ladij ter posreduje pri oskrbi ladij.
· Agencija je članica Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (vključena v

združenje FONASBA in ECASBA) in članica/predstavnica za BIMCO v Sloveniji.

Storitve na letališčih

· Organiziramo kombinirani morsko-zračni transporti z Daljnega vzhoda.
· Ponujamo transport pošiljke, ki je hitrejši od običajnega ladijskega in cenejši v

primerjavi z zbirnim letalskim prevozom.

· Organiziramo prevoze avtomobilov po cesti in železnici s pogodbenimi partnerji.
· Prevoze organiziramo iz pristanišča Koper, do in iz naših avto terminalov ter med

drugimi terminali v Evropi.
· V navezi z našo pomorsko agencijo organiziramo tudi pomorske prevoze preko

pristanišča Koper.

Zračni promet

· Obvladujemo razvejano mrežo mednarodnih letalskih povezav z lastno in
partnersko mrežo.

· Organiziramo transport z najemom delnega (part charter) ali celotnega letalskega
prostora (full charter).

· Uporabljamo redne uvozne in izvozne linije zračnega zbirnega prometa z več kot
20 letalskimi prevozniki.

· Zagotavljamo hitro in varno dostavo pošiljk na Balkanu ter carinjenje pošiljk.
· Organiziramo tudi prevoz posebnih tovorov, kot so žive živali in nevarne snovi

(radioaktivne snovi, strupi, vnetljive tekočine itd.).

Sea - Air transport

Avtomobilska logistika
Storitve na avto terminalih

· Upravljamo z več terminali za skladiščenje vozil.
· V Sloveniji izvajamo terminalske storitve skladiščenja vozil na naših platformah v

Kopru in Logatcu.
· Ponujamo skladiščenje vozil tudi v Beogradu (Srbija), Sarajevu (Bosna in

Hercegovina) in Podgorici (Črna Gora).
· Zagotavljamo visoko stopnjo varnosti, hitro in varno manipulacijo z vozili, redne

preglede vozil, redno vzdrževanje vozil, PDI preglede (pre-delivery inspection),
manjša popravila na vozilih itd.

· V pristanišču Koper ponujamo špeditersko storitev pri odpremah iz pristanišča in
prihodu vozil v pristanišče, organiziramo popravila in predelave, vozila v
pristanišču tudi carinimo.

Prevozi avtomobilov
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LOGISTIČNE REŠITVE
Logistične rešitve zajemajo celovite storitve nabavne in prodajne logistike (inbound

in outbound logistics) za različne blagovne skupine po zahtevah kupcev in po

posameznih zahtevah kupcev. Lastna logistična infrastruktura na področju JV

Evrope in specializirano znanje omogočajo fleksibilnost in hitro odzivnost ne glede

na velikost kupca in ne glede na vrsto skladiščenja in transporta.

Logistični projekti

Preprosto skladiščenje blaga, ki enostavno pomeni zasedanje prostora za določen

čas, se vedno bolj umika ponudbi kompleksne logistike blaga na poti od proizvajalca

do kupca. Spremenjene zahteve na trgu logistike med dobaviteljem in kupcem

zahtevajo nekatere nove storitve, ki so tehnološko in informacijsko podprte.

Največjo učinkovitost logistične verige dosežemo z optimizacijo celotne vrednostne

verige. Intereuropini logistični projekti zagotavljajo individualne rešitve »na ključ«,

ki daleč presega zgolj transport in skladiščenje blaga.

· Nudimo izvedbo celovite in kompleksne logistike ter dobavne verige, hkrati pa

zagotavljamo, da celotna logistična veriga poteka nemoteno.

· Zagotavljamo, da so individualne potrebe strank dosežene s pomočjo strokovnih

analiz, načrtovanja in nadzora, ki ustvarjajo prilagojene »Tailor made« rešitve v

dobavni verigi.

· Svojim kupcem - partnerjem pomagamo pri vzpostavitvi učinkovitega outsorcinga.

Z lastno mrežo in našimi zanesljivimi poslovnimi partnerji zagotavljamo povsem

osebno logistično rešitev.

· Omogočamo računalniško podprto sledenje blaga; prek računalniške povezave

zagotavljamo popoln nadzor nad blagom in dogajanjem z njim.

0ySkladiščenje
Prostorsko razporejena skladišča v logističnih centrih so specializirana za

posamezne skupine blaga. Zagotavljamo outsourcing in pomagamo pri odkrivanju

prihrankov v skladiščenju. Skupaj z našimi kupci razvijamo poslovno strategijo in

dolgoročno rešitev skladiščne logistike, ki temelji na individualnih potrebah

posameznega kupca.

Prilagodljiv outsourcing ustvarja jasno konkurenčno prednost za stranko:

· Fiksni stroški postanejo variabilni stroški. Finančno tveganje, povezano s sezonskim

nihanjem zalog blaga v skladišču, se zmanjša, saj so stroški povezani s skladiščem in

zaposlenimi, enaki dejanski porabi, kar vpliva na zmanjševanje stroškov.

· Strankam pomagamo pri odkrivanju prihrankov v poslovnih procesih povezanih s

skladiščenjem.

· Skladiščenje kot eno izmed logističnih storitev Intereurope opravljamo na različnih

lokacijah koncerna. Naša prednost so prostorsko enakomerno razporejena

skladišča, koncentrirana v velike logistične centre. Skladišča so specializirana za

posamezne skupine blaga, kot so nevarne snovi, prehrambeni izdelki v zahtevanih

temperaturnih režimih (vzpostavljen HACCP sistem v hladilnici s podhlajenim

temperaturnim režimom v Mariboru, s hlajenim temperaturnim režimom v Celju

ter v kondicioniranih skladiščih v Dravogradu in Celju) in druge blagovne skupine s

statusom domačega, carinskega ali trošarinskega blaga.
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Distribucija
V okviru distribucije zagotavljamo skladiščenje, razvoz in druge storitve. Distribucija

je namenjena ciljnemu trgu, ki zahteva vsakodnevno oz. intervalno oskrbovanje

strankinih prodajnih mest ali ostalih prodajnih mest. V distribucijo je vedno

vključeno storitev skladiščenja in razvoz ter na željo kupca še ostali produkti.

Intereuropa je pravi naslov za izbiro prevoza oz. prevoznih sredstev. Odprte so vse

možnosti od zračnega, pomorskega, cestnega ali železniškega prometa. Stranka

lahko glede na zahteve odjemalcev sama izbere tudi hitrost prevoza.

Dodatna dela v skladiščih

Sejemska dejavnost

· Zagotavljamo individualne rešitve logističnih projektov, ki presegajo transport in

skladiščenje blaga. Za doseganje največje učinkovitosti logistike zagotavljamo

dodatne storitve na blagu.

· Poleg osnovne logistične dejavnosti partnerjem nudimo tudi naslednje dodatne

storitve na blagu: komisioniranje, pretakanje nevarnih kemikalij, sestavljanje

novega artikla, embaliranje, razdeljevanje, kompletiranje, etiketiranje,

uničevanje, zlaganje in druga enostavna dela.

· Za organizatorje in razstavljalce na sejmih doma in v tujini opravljamo različne

storitve (prevzem, transport, dostava blaga, manipulativne in pomožne storitve,

carinsko posredovanje ter vse organizacijske pred in po sejemske aktivnosti v zvezi

s sejemskim blagom).

Logistični terminali

SLOVENIJA                           137.500 m2

Celje

Maribor

Dravograd

Ljubljana

Koper

Logatec

Jesenice

Vrtojba

Novo mesto

39.700 m
2

32.670 m
2

18.500 m
2

15.110 m
2

12.250 m
2

8.110 m
2

6.480 m
2

4.180 m
2

500 m
2

HRVAŠKA                                49.960 m2

Zagreb

Samobor

Varaždin

Split

Osijek

Zadar

Rijeka

14.455 m
2

14.525 m
2

8.515 m
2

5.575 m
2

2.150 m
2

2.040 m
2

2.700 m
2

BOSNA IN HERCEGOVINA       7.250 m2

Sarajevo

Banja Luka

Travnik

6.400 m
2

400 m
2

450 m
2

KOSOVO                                   1.800 m2

Priština 1.800 m
2

MAKEDONIJA                          2.100 m2

Skopje 2.100 m
2

ČRNA GORA                            19.690 m2

Podgorica

Kotor

Nikšič

16.850 m
2

1.000 m
2

1.000 m
2

SRBIJA                                     24.055 m2

Beograd - Dobanovci 23.820 m
2

Beograd - Dobanovci 235 m
2 Bar 840 m

2
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INTEREUROPA d.d.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper, Slovenija
Tel: +386 (0)5 664 10 00
Faks: +386 (0)5 664 11 74

INTEREUROPA D.D. - obvladujoča d.

UPRAVA
Tel: +386 (0)5 664 12 90
Faks: +386 (0)5 664 12 73

ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA
Tel: +386 (0)5 664 15 20
Faks: +386 (0)5 664 11 74

FILIALE

FILIALA KOPER
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper, Slovenija
Tel: +386 (0)5 664 15 02
Faks: +386 (0)5 664 15 01

Poslovna enota Brnik
Brnik 130
4210 Brnik, Slovenija
Tel: +386 (0)4 206 28 00
Faks: +386 (0)4 206 28 21

FILIALA LJUBLJANA
Letališka cesta 35
1001 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 586 85 00
Faks: +386 (0)1 586 87 09

Poslovna enota Jesenice
Spodnji plavž 6b
4270 Jesenice, Slovenija
Tel: +386 (0)4 588 91 00
Faks: +386 (0)4 588 91 89

Poslovalnica Vrtojba
Mednarodni prehod 8
5290 Šempeter pri Gorici , SI

Tel: +386 (0)5 330 99 31
Faks: +386 (0)5 330 99 39

Poslovalnica Obrežje
Mejni prehod Obrežje
8261 Jesenice na Dolenjskem, SI
Tel:  +386 (0)7 495 74 40

495 73 66Faks: +386 (0)7

FILIALA CELJE
Kidričeva 38, p.p. 1039
3102 Celje, Slovenija
Tel: +386 (0)3 424 21 00
Faks: +386 (0)3 424 21 35

Poslovna enota Maribor
Tržaška cesta 53
2001 Maribor, Slovenija
Tel: +386 (0)2 420 84 00
Faks: +386 (0)2 420 84 12

Poslovna enota Dravograd
Otiški vrh 25a
2373 Šentjanž pri Dravogradu, SI
Tel: +386 (0)2 878 78 10
Faks: +386 (0)2 878 78 30

ODVISNE DRUŽBE

Interagent, d.o.o., Koper
Vojkovo nabrežje 30
6000 Koper, Slovenija
Tel: 664 16 09+386 (0)5
Faks: +386 (0)5 664 16 26

Intereuropa-FLG, d.o.o.
Letališka cesta 35
1001 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 586 87 52
Faks: +386 (0)1 524 55 31

Interzav, d.o.o., Koper
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper, Slovenija
Tel: 664 17 23+386 (0)5
Faks: +386 (0)5 664 17 25

SLOVENIJA

INTEREUROPA, logističke usluge, d.o.o.

Josipa Lončara 3
10000 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 (0)1 390 06 66
Faks: +385 (0)1 390 07 77

INTEREUROPA SAJAM, d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
10020 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 (0)1 652 04 70
Faks: +385 (0)1 652 00 78

HRVAŠKA

INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo
Ul. Halilovići br. 12
71000 Sarajevo, BIH
Tel: +387 33 468 153
Faks: +387 33 468 154

A.D. INTEREUROPA logističke
usluge, Beograd
Zemunska 174
11272 Beograd-Dobanovci
Tel: +381 11 442 61 80
Faks: +381 11 442 61 71

BOSNA IN HERCEGOVINA

SRBIJA

INTEREUROPA SKOPJE, d.o.o.
Ul. Industriska bb
1000 Skopje, Makedonija
Tel: +389 2 246 55 20
Faks: +389 2 246 55 92

MAKEDONIJA

AD ZETATRANS ČRNA GORA
Ćemovsko polje b.b.
81000 Podgorica, Črna Gora
Tel: +38 20 441 900
Faks: +38 20 441 902

ČRNA GORA

INTEREUROPA KOSOVA L.L.C.
10000 Priština, Kosovo
Tel: +381 38 603 561
Faks: +381 38 603 734

KOSOVO

INTEREUROPA ALBANIA SHPK
Lagja 1, Rruga:Taulantia, Sheshi
Mujo Ulqinaku, Kulla
2001-2010 Durres, Albanija
Tel: +355 52 222 760
Faks: +355 52 222 761

ALBANIJA

TFC ZAHIDTRANSSERVICE LIMITED
Svoboda str. 4
89424 v. Minaj, Užgorod, Ukrajina
Tel: +38 0312 66 96 60
Faks: +38 0312 66 96 62

UKRAJINA

Globalni logistični servis


