
PREZENTACJA FIRMY



LATIS LOGISTICS
SPEDYCJA DROGOWA I MORSKA

Specjalizujemy się w spedycji drogowej, morskiej i innych oraz świadczymy kompleksowe
rozwiązania logistyczne w sektorze transportu ładunków na całym świecie.

Oferujemy bezpieczny przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski,
lotniczy, drogowy oraz kolejowy. Integrujemy ze sobą różne rodzaje środków transportu,

proponując usługę ściśle dostosowaną do potrzeb naszych klientów.
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FULL SERVICE LOGISTICS
Jako specjaliści w swojej dziedzinie oferujemy
fachowe doradztwo w zakresie spedycji i
wszelkich pokrewnych zagadnień.
Jesteśmy ambitną firmą, dla której priorytetem
jest ciągły rozwój, a przede wszystkim –
absolutna satysfakcja klienta.
Potwierdzeniem tego jest nasza przynależność
do organizacji WCA oraz status
upoważnionego przedsiębiorcy AEO.
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THINK
FORWARD
WIZJA ROZWOJU

Dążymy do tego, żeby odnosić kolejne
sukcesy i stać się wiodącym i
preferowanym przez klientów dostawcą
rozwiązań w obszarze usług logistyki i
spedycji.
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ŚWIADCZONE
USŁUGI
THINK FORWARD

TRANSPORT MORSKI
TRANSPORT DROGOWY
TRANSPORT LOTNICZY
OBSŁUGA CELNA
PROJEKT CARGO
TRANSPORT INTERMODALNY 
TRANSPORT KATEGORII III
UBEZPIECZENIA
DORADZTWO SPEDYCYJNE
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TRANSPORT MORSKI
Sztandarową usługą Latis Logistics jest transport morski. Rozległa sieć agentów pozwala
nam na kompleksową obsługę ładunków nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie, w
tym nawet w najodleglejszych zakątkach kuli ziemskiej. Pracownicy sektora morskiego,
dzięki ścisłej kooperacji z naszą agencją celną oraz działem drogowym, pomogą wybrać
najbardziej optymalne dla Państwa biznesu rozwiązania logistyczne, które zapewnią
bezpieczeństwo ładunku na każdym etapie procesu transportowego.

W ramach transportu morskiego oferujemy przewóz:

ŁADUNKÓW
PEŁNOKONTENEROWYCH

ŁADUNKÓW
PONADNORMATYWNYCH

ŁADUNKÓW
DROBNICOWYCH

ŁADUNKÓW
NIEBEZPIECZNYCH

ŁADUNKÓW
NEUTRALNYCH
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STANDARDOWYCH I
CHŁODNICZYCH



Zajmujemy się zarówno transportem drogowym w Polsce, jak i międzynarodowym na
terenie Unii Europejskiej oraz na Wschód. 
Oferujemy transporty multimodalne, ładunków drobnicowych, całopojazdowe oraz
ekspresowe (samochody dedykowane do 3,5 tony).

W ramach transportu drogowego dajemy możliwość przewozu szerokiej gamy ładunków:

TRANSPORT DROGOWY

TOWARÓW
NEUTRALNYCH

PRZESYŁEK NORMATYWNYCH ORAZ
PONADNORMATYWNYCH

TOWARÓW WYMAGAJĄCYCH
TRANSPORTU W TEMPERATURZE
KONTROLOWANEJ

ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH

ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH
ADR

Copyright 2022 Lat is  Sp.  z  o.o.

PRZESYŁEK MORSKICH Z PORTÓW
HANDLOWYCH



Szybkość i pewność – to dwie największe zalety transportu lotniczego. Z racji korzyści, które
płyną z wyboru przez klienta tej metody transportu, Latis Logistics świadczy usługi spedycji
lotniczej nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie. Wieloletnia współpraca z liniami
lotniczymi pozwala nam na utrzymanie terminowości przesyłek, pełne dostosowanie
naszych usług do Państwa potrzeb oraz konkurencyjne wysokości opłat za przewozy.
Mając na uwadze priorytet takich przesyłek, dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie
skrócić czas transportu lotniczego oraz drogowego podczas całego procesu
transportowego.

TRANSPORT LOTNICZY
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STATYSTYCZNIE SAMOLOT JEST NAJBEZPIECZNIEJSZYM
ŚRODKIEM TRANSPORTU*

*Według badań przeprowadzonych przez amerykańską
f irmę National  Safety Counci l ,  bezpieczniejszym niż jazda
samochodem, rowerem, czy też pływanie jachtem.



Pragnąc zapewnić klientom kompleksową obsługę prowadzimy własną Agencję Celną.

O jej najwyższym poziomie oraz bezpieczeństwie Państwa danych świadczy przyznane
firmie świadectwo AEO (Upoważniony Przedsiębiorca AEO).

Gwarantujemy przeprowadzenie drobiazgowych i rzetelnych odpraw celnych już w 30
minut. Działamy jako pełnomocnik klienta wypełniając następujące obowiązki:

AGENCJA CELNA
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ODPRAWY CELNE W IMPORCIE,
EKSPORCIE I  TRANZYCIE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CELNA NA
TERENIE GDYNI I  GDAŃSKA

ODPRAWY FISKALNE W
PORTACH NIEMIECKICH

ODPRAWY CELNE UPROSZCZONE Z BEZGOTÓWKOWYM
ROZLICZENIEM PODATKU VAT W TRYBIE ART.33A.

FACHOWA POMOC I  INDYWIDUALNE
DORADZTWO W SPRAWACH CELNYCH



Oferujemy kompleksowe, indywidualne rozwiązania logistyczne związane ze
skomplikowanym procesem transportu ładunków, które są ciężkie, ponadwymiarowe i
wymagają planowania trasy. Klientowi, który decyduje się na ten rodzaj usługi,
gwarantujemy, że dopilnujemy aby fracht drogowy lub transport morski przebiegł zgodnie z
planem i dopełnimy wszelkich koniecznych formalności.

Zespół Latis Logistics posiada bogate doświadczenie w transporcie takich ładunków jak
elementy wyposażenia elektrowni wiatrowych, wielkogabarytowych zbiorników, konstrukcji
stalowych, linii produkcyjnych oraz maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych.

Dla nas nie istnieją granice w zakresie usług transportowych!

PROJEKT CARGO
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Stanowiący jeden z kluczowych punktów naszej oferty, transport intermodalny polega na
wykorzystaniu przynajmniej dwóch gałęzi transportu przy jednoczesnym użyciu jednej
jednostki transportowej, takiej jak kontener, nadwozie wymienne lub naczepa
samochodowa.

Transport intermedialny na przestrzeni ostatnich lat odnotował dynamiczny rozwój i zyskał
poszerzające się grono klientów, co nie dziwi ponieważ transport intermedialny posiada
szereg zalet: minimalizację kosztów, możliwość jednorazowego przewozu większej partii
ładunku, szybkie i terminowe dostarczenie ładunku, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia
towaru, ograniczenie zjawiska kongestii, troskę o środowisko, jedną umowę o przewóz
towaru.

TRANSPORT INTERMODALNY
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Wszystkie organizacje tworzone są przez ludzi, a ci zaś
stanowią bezcenny kapitał. To od ich zaangażowania,
motywacji, wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim chęci
dążenia do tego, żeby odnieść sukces, zależy obraz i kształt
każdej firmy.

ZA WIELOLETNIM POWODZENIEM LATIS LOGISTICS STOI ZESPÓŁ
WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW, ZNAJĄCYCH BRANŻĘ TRANSPORTU

NA WYLOT.

SHIPPING FAMILY
TEAM LATIS
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LATIS SP. Z O. O.
Janka Wiśniewskiego 13
81-335 Gdynia, Poland

 
NIP: 958-162-40-88
REGON: 220908380

 
Email: office@latis.pl

 
Tel: +48 58 732 22 01
Fax: +48 58 732 22 11

 
www.latis.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


