Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom se vyjádřili k momentální situaci.
Společnosti CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING GROUP si plně
uvědomují vážnost situace spojenou s rizikem onemocnění COVID 19 a
snažíme se na ni adekvátně reagovat. Zavedli jsme nezbytná bezpečnostní
opatření v souladu s posledním nařízením vlády ČR, ať se to týká opatření na
pracovišti nebo kontaktu s klienty.
V současné době jsme připraveni realizovat všechny smluvené i rozjednané
zakázky, přijímat nové a pomáhat subjektům, kterým v důsledku
celosvětových omezení vypadli dodavatelé, objednávky nebo zaměstnanci.
I nadále
poskytujeme přepravní služby ve všech komoditách, jak v importu,
tak exportu,
- on-line forma consultingu, poskytnutí aktuální informace o dopravní
situaci jak pozemní , tak námořní i letecké,
- zajištění celního odbavení Vašich komodit,
- pojištění,
- alternativní řešení situace v důsledku celosvětového výpadku
přepravních kapacit a standardních postupů jak v importních, tak
exportních aktivitách,
- zprostředkování info prostřednictvím našich agentů v Číně, FE, EU,
USA,
-

Všem, kteří se ocitli v problematice zajištění přepravy z různých důvodů
v obtížné situaci, rádi poskytneme know-how a nápady, jak Vám pomoci. I
přesto, že jsou naše služby závislé na administrativních nařízeních
jednotlivých států, uděláme maximum pro řešení Vaší situace.
Přestože naši dodavatelští partneři – rejdařské společnosti přecházejí na
formu homeoffice, jsme s nimi denně online a požadovanou přepravní
kapacitu Vám dokážeme nabídnout.
V případě potřeby prosím neváhejte kontaktovat vedení společnosti C.O.S.
GROUP :

Česká republika
CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o., SWORDFISH, s.r.o.
Dušan Jamný, tel. : + 420 602 588 770, dusan.jamny@oceanshipping.cz
Jan Poláček, tel. : + 420 602 588 772, jan.polacek@oceanshipping.cz
Tomáš Slimáček, tel.: 420 734 317 507, tomas.slimacek@oceanshipping.cz

SWORDFISH, s.r.o.
Dušan Jamný, tel. : + 420 602 588 770, dusan.jamny@oceanshipping.cz
Jaroslav Pecháček jr., tel.: +420 724 037 173, jpechacek@sword-fish.cz

Slovensko
C.O.S. LOGISTICS, s.r.o.
Marian Kanát, tel.: 421 903 410 035, marian.kanat@coslogistics.sk
Dušan Fridrich, el.: 421 902 901 300, dusan.fridrich@coslogistics.sk
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