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NOVÝ LCL TARIF
Vážení zákazníci,
nový exportní a importní LCL tarif platný od začátku
února naleznete na našem webu. Situaci na
námořním trhu v kontextu s Chinese New Year
bedlivě sledujeme. V dohledné době můžete čekat
korekci cen.
Výrazně zlevněny byly importní sazby z Veracruz
(MX), Durban, Johannesburg, Cape Town (ZA),
Valparaiso a San Antonio (CL).
Dlouhodobě nabízíme atraktivní ceny v obou
směrech z/do Montrealu.
Optimalizovali jsme přepravy via CFS Bratislava.
Nabízíme rychlejší a spolehlivější servis za velmi
konkurenční ceny.
Těšíme se na Vaše knihování.

KOMPLIKACE
V DOPRAVĚ V USA
Zimní počasí nadále komplikuje přístavní
i vnitrozemské operace v USA. Mrazivé počasí a
extrémní podmínky v přístavech, na kolejích a
silnicích nutí poskytovatele logistických služeb ke
zvýšené opatrnosti.
Špatné počasí se rozšiřuje přes středozápad do
jižních amerických států. Dochází ke zpožděním.
O situaci Vás budeme dále informovat.
Austromar
Tento Newsletter vyšel dne 31. ledna 2014.
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NEW LCL TARIFF
Dear customers,
new LCL export and import tariff valid from
February 1st, 2014 was uploaded to our website.
We are closely monitoring the situation on the
maritime market in the context of the Chinese New
Year. You can expect rate correction soon.
Sharp reduction of import rates from Veracruz
(MX), Durban, Johannesburg, Cape Town (ZA),
Valparaiso and San Antonio (CL) has been done.
We offer attractive rates in both directions to / from
Montreal.
We have optimized the transport operations via
CFS Bratislava and Vienna. Now we can offer faster
and more reliable service at very competitive
prices.
We look forward to your bookings.

TRANSPORT
COMPLICATIONS
IN USA
Winter weather continues to disrupt port and
overland operations. Dangerous conditions on the
rails, roads and docks are forcing logistics service
providers to be extra cautious with operations.
We are expecting a larger volume of shipments to
be delayed.
Austromar
This Newsletter was published on January 31st, 2014.
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