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PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI ALMATRANS, s.r.o.
  
    Spoločnosť ALMATRANS, s.r.o.. vznikla s cieľom poskytovať logistické služby v oblasti kamiónovej, kombinovanej a lodnej prepravy. 
       AlMa zamestnáva zamestnancov s viacročnými skúsenosťami z oblasti špedície a logistiky v popredných slovenských i nadnárodných spoločnostiach, čím ponúkame svojim partnerom 
viac-ročné skúsenosti v organizovaní a realizovaní prepráv. 
       Zámerom firmy je poskytovanie kvalitných služieb, zákazníckeho servisu na špičkovej úrovni a konkurencieschopných cien. Zároveň je našou prioritou dodržiavanie systému kvality  
EN ISO 9001 : 2008 . 
       Vzhľadom na túto skutočnosť, radi by sme týmto materiálom riešili konkrétne výhody vyplývajúce z prípadnej možnej spolupráce medzi našimi spoločnosťami v oblasti zabezpečenia 
prepravy rôznymi druhmi dopravy: 
 
1/ oblasť cestná doprava 

� viac ako 100 zmluvných dopravcov 
� ponuka výhodných cien na export a import 
� ponuka výhodných cien na vnútroštátnu prepravu 
� špeciálne a nadrozmerné prepravy 
� realizácia prepráv typu just in time 
� vyťažovanie vozidiel 
�  
2/  oblasť finančná: 

� fakturuje sa len skutočne realizovaná doprava 
� poskytnutie maximálne možných zliav na realizovanom úseku 
 

3/ oblasť realizácie dopravy: 

� zľavy sú poskytnuté Vašej spoločnosti priamo 
� Váš zabehnutý a odskúšaný systém práce v oblasti dopravy sa nemení 
� reklamácie, prípadné škody  súvisiace s dopravou rieši na základe splnomocnenia 

firma ALMATRANS, s.r.o. vo vlastnej réžii 
� poradná činnosť v aktivitách súvisiacich s dopravou všeobecne 
 

4/ oblasť administratívno - obchodná: 

� seriózna zmluva o zasielateľstve obojstranne výhodná 
� minimálna náročnosť na počet Vašich pracovníkov a ich navyše vynakladanú 

prácu už pri konkrétnej realizácii spolupráce (v podstate sa jedná len o prenos 
avíza o podaji zásielok akýmkoľvek elektronickým médiom) 

� fakturuje sa len skutočne realizovaná doprava v prehľadných faktúrach, 
nedochádza k duplicite, čo zabezpečuje náš software na spracovanie faktúr - 
jednoduchá kontrola 

� špecializácia firmy ALMATRANS, s.r.o. len na zasielateľstvo a realizáciu prepráv 
zabezpečuje našim partnerom seriózne ceny za serióznych podmienok 

� ochrana obchodného tajomstva a informácií o našich partneroch je 100% 
zabezpečená 

5/ oblasť / najsilnejšia stránka firmy: 

� naša spoločnosť má k dispozícií viac medzinárodných dopravných a špedičných 
programov , čo zvyšuje našu flexibilitu , dynamiku ako aj výhodnú cenovú tvorbu  

� ochotou našich disponentov je riešenie všetkých problémov prislúchajúcich k 
zákazke 

 

 
Spoločnosť ALMATRANS, s.r.o. s dlhodobými skúsenosťami, odbornými znalosťami svojich zamestnancov sa snaží hlavne o spokojnosť svojich partnerov a maximálnu pomoc pri 
realizovaní ich obchodov s čo najnižším možným eliminovaním ich nákladov za dopravu, poradenskou činnosťou a v neposlednom rade poskytnutím svojej odbornej starostlivosti vo 
všetkých smeroch vyplývajúcich zo vzájomného partnerského vzťahu.  
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SLUŽBY, KTORÉ PONÚKAME 
 

CESTNÁ DOPRAVA 

• viac ako 100 zmluvných 
dopravcov 

• ponuka výhodných cien na export 
a import 

• ponuka výhodných cien na 
vnútroštátnu prepravu 

• špeciálne a nadrozmerné 
prepravy 

• realizácia prepráv typu JUST IN 
TIME 

• spätné vyťažovanie vozidiel 

• colná deklarácia 

• skladovanie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 

• ponuka výhodných cien na 
vnútro, export, import, tranzit 
ŽSR 

• ponuka výhodných cien na 
vnútro, export, import, tranzit ČD 

• ponuka výhodných cien na MAV, 
PKP, krajiny Balkánu a západnej 
Európy  

• ponuka na bývalé štáty SNŠ 

• doplnkové služby ako sledovanie 
zásielok, preskladnenie, colné 
konanie a iné podľa požiadaviek 
zákazníka 

• možnosť prenájmu všetkých 
typov vozňov 

 
 
 
 
 

 
 

LODNÁ DOPRAVA 

• prepravy exportných a 
importných zásielok konvenčným 
spôsobom voľne ložené cez 

• všetky európske prístavy do 
prístavov celého sveta 

• prepravy v námorných 
kontajneroch 

• Preprava nadrozmerných zásielok 

• prepravy kusového tovaru v 
zberných kontajneroch na báze 

• LCD 

• komplexné služby v prístavoch 

• brookerské služby pri chateringu 
námorných lodí a do 

• všetkých svetových prístavov 

• riečne prepravy po Dunaji s 
následnou 

• prepravou po mori 

• Door to Door servis
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ALMATRANS – ZÁKLADNÉ FAKTY A ŠTATISTIKY 
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ALMATRANS – LOKALIZÁCIA A KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
 
 Levice – kontaktné údaje 
 Almatrans s.r.o. 
 Mierová 7 
 93401 Levice 
  
 IČO : 341 528 73 
 DIČ : 20 20 155 786 
 IČ DPH : SK 2020 155 786 

 
 Bankové spojenie 
 Banka: VÚB a.s., Štúrova 21, 934 01 Levice 
 Číslo účtu: 200 586 0359 / 0200 
 IBAN: SK36 0200 0000 0020 0568 0359 
  BIC/SWIFT: SUBASKBX 
 
 Kontakt 
 Fax: 036/633 55 09 ,  
 e-mail: almatrans@almatrans.sk 
 Web: www.almatrans.sk 
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