
LIDER MAGAZYNOWANIA I SPEDYCJI 



KOMPLETNA LOGISTYKA 

Agencja Celna 

Transport i Spedycja 

Magazyny 

Niestandardowe 

Na cały świat 

Konfekcjonowania, łączenie ładunków, Just in Time, … 

Import export od A do Z Tu poczekasz na oclenie 



STRATEGICZNA LOKALIZACJA 
Jesteśmy blisko portów w Gdyni i Gdańsku 
Autostrada A1 

A1 

A2 

Gdynia 
Gdańsk 

Gdańsk 

Gdynia 

Kosakowo 

8 km 

40 km 



GDAŃSK I GDYNIA ROSNĄCE PRZEŁADUNKI 

Coraz większe możliwości transportowe  

Wykres przeładunków w latach 2009-2020 
w portach Gdynia i Gdańsk 

Planowana budowa portu centralnego 
Inwestycja 12 mld zł 
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DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO 
Możemy realizować niestandardowe 
oczekiwania klientów 

Magazynowanie 

Skład celny i magazyn 
 czasowego składowania Agencja celna 

Konfekcjonowanie Łączenie 
ładunków 

Przepakowywanie Etykietowanie 

Sieci sklepów Fabryki 

E-commerce FTL 



NASZE MAGAZYNY 

Magazyn wraz 
ze składami celnymi –  

12 000 m2 

10  
ramp 

przeładunkowych 

Plac przeładunkowo-
składowy –  

8 000 m2 

Czasowe składowanie 
towaru przed ocleniem 

Nowoczesne 
oprogramowanie WMS  
do zarządzania magazynem 

Wózki widłowe z udźwigiem 
do 5 ton 

Port Gdynia 8 km  
od centrum logistycznego 
Vinderen 
(Port Gdańsk 40 km) 



LOGISTYKA I SPEDYCJA (ORGANIZACJA TRANSPORTU) 

Usługi Transportowe 
Transportujemy małe i duże ładunki 
Organizujemy załadunek 
Magazynujemy towar 
Spełniamy niestandardowe potrzeby klienta 
(etykietowanie, przepakowywanie, paletyzacja) 

Usługi celne 
Doradzamy w sprawach związanych z przewozem  
i odprawami na granicy (import, export, tranzyt) 
Przechowujemy towary we własnym magazynie czasowego 
składowania bądź składzie celnym, gdzie przesyłki  
nie podlegają ocleniu  
Zabezpieczamy należności celno-podatkowe zarówno  
w procedurze dopuszczenia do obrotu jak i w procedurze 
tranzytu 

Spedycja  
Morska 

Transport 
międzynarodowy 

Transport  
na terenie Polski 



SZEROKI WYBÓR POJAZDÓW 

Nasza 
flota 

Samochody chłodnicze  
oraz izotermiczne  

Samochody ciężarowe do 12 ton 
wyposażone w windy załadowcze 

Naczepy 
13,6 m, do 24 ton 

Ciężarówki odkryte  
z burtami 



KOMPLETNE USŁUGI TRANSPORTOWE 

Transport drobnicowy 
(LTL) – konsolidacja 

towarów 
1. Mamy nowoczesny sprzęt 

przeładunkowy 

2. Jesteśmy blisko terminali 
kontenerowych BCT i GCT,  
co zapewnia szybką  
i sprawną wysyłkę 

3. Gwarantujemy regularne 
połączenia i częste 
wysyłki towarów 

Transport  
całopojazdowy 

1. Udostępniamy klientowi całą 
przestrzeń załadunkową  

2. Redukujemy konieczność 
przeładunku 

3. Twój towar dociera szybko  
i bezpiecznie do celu 

Transport materiałów 
niebezpiecznych ADR 
1. Przewozimy materiały 

łatwopalne, wybuchowe, 
trujące, żrące  
i promieniotwórcze 

2. Mamy doświadczoną  
i odpowiednio 
przeszkoloną kadrę 



KOMPLEKSOWE USŁUGI CELNE 
Zajmiemy się wszystkim 

Magazynowanie  
bez konieczności oclenia 
Licencjonowany skład celny, w którym 
Twój transport spoza Unii Europejskiej 
może bezpiecznie czekać na wysyłkę, 
bez konieczności oclenia 

Własna  
agencja celna 
Załatwimy za Ciebie formalności. 
Wypełnimy wszystkie dokumenty 

Szybka  
wysyłka 
Twój transport szybko i sprawnie 
wyruszy w drogę do celu 



CERTYFIKAT AEO WAŻNY DLA IMPORTERÓW 

Mniejsza ilość kontroli fizycznych 
i kontroli dokumentów niż inni 
przedsiębiorcy 

Brak obowiązku przedstawienia 
towaru w oddziale celnym 

Odroczenie zapłaty podatku 
zgodnie  z art.33a ustawy  
o podatku VAT 

Uznawany  
w całej Unii 
Europejskiej 



SYSTEM KOMPUTEROWY 
i formalności od A do Z 

Udostępnimy 
nowoczesny system 
WMS do koordynacji 
prac i zleceń 
magazynowych 

Sporządzimy 
deklarację INTRASTAT 
– systemu 
statystycznego handlu  
w Unii Europejskiej 

Dzielimy się wiedzą  
w zakresie prawa 
import/export 

Zrealizujemy wszystkie 
formalności związane  
z importem oraz 
exportem towarów 



Realizujemy wszystkie rodzaje transportu 
Transportujemy wszystko, od pojedynczych części 
po regularne dostawy 

Realizujemy cały proces transportu  
lub wybrany jego etap 
Jesteśmy otwarci na potrzeby klienta. Zajmiemy się 
logistyką całego transportu bądź wybranych etapów 

Dopasujemy procedury do Twoich oczekiwań 
Dysponujemy szerokimi możliwościami 
transportowymi, magazynowymi oraz 
konfekcjonowania – zajmiemy się etykietowaniem, 
przepakowywaniem i paletyzacją towaru 

JESTEŚMY ELASTYCZNI 



NIESTANDARDOWE POTRZEBY 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie  
i spełniamy jego niestandardowe oczekiwania 

 

Etykietowanie i wprowadzenie 
danych do systemu śledzenia 

przesyłek  
Paletyzacja  

towaru 
Przepakowywanie i łączenie 

ładunków 



PODSUMOWANIE 

Szeroki zakres usług 
transportowych 

Transport i spedycja 

ADR 

FTL 

Magazynowanie 
Konfekcjonowanie 

Przeładunki 

Niestandardowe usługi 

Doskonała lokalizacja 
Blisko portów Gdynia  
i Gdańsk 

Na trasie autostrady A1 

Agencja, skład 
i magazyn celny 

Magazynowanie  
bez konieczności oclenia 

Minimum formalności 

Wieloletnie 
doświadczenie 

Ponad 10 lat  
na rynku 

Zespół ekspertów  
w dziedzinie logistyki 



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
Oddział kosakowo 

adres: ul. Astrowa 9 
81-198 Kosakowo 

tel: +48 58 785 34 60 

e-mail: biuro.kosakowo@vinderen.com 

adres: ul. Jutrzenki 177 
02-231 Warszawa 

tel: +48 22 223 38 08 

e-mail: sekretariat@vinderen.com 

Centrala 

https://www.vinderen.com/ 
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