SAVExpres a.s.
V silniční dopravě nabízíme:
123456-

Přepravu hodnotného a cenného majetku či zboží
Transporty v režimech: JIT(„Just In Time“), Milk-run,
Transporty v rámci celé EU,
Rozsáhlý moderní ekologický park, jistota vlastních, moderních jednotek,
Sledování pohybu zboží prostřednictvím satelitního systému a digitálních map,
Skladování ve vlastním skladu a distribuce ze skladu.

Veškeré úsilí našich zaměstnanců zaměřujeme na kvalitní a včasné provedení prací při dodržování
veškerých doporučených pracovních postupů. Do svých produktů integrujeme služby našich
dodavatelů, u kterých průběžně prověřujeme a hodnotíme kvalitu jejich produktů. Naše úsilí vyhovět
oprávněným požadavkům zákazníků je podporováno účinnou a nezávislou kontrolou kvality služeb.

Vedení společnosti se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování integrovanému systému řízení.
Tento systém tvoří v naší společnosti systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001.

Zavazujeme se zvyšovat úroveň kontrolních činností a služeb tak, aby každý zaměstnanec přesně
věděl, jak má vykonávat přidělenou činnost, znal příslušnou systémovou a pracovní dokumentaci a
plně odpovídal za kvalitu své práce. Využitím kontrolních, měřících zařízení a metod zajistit neustálou
kontrolu průběhu realizace služeb a v systému řízení kvality upřednostnit prevenci k zabránění vzniku
nekvalitní služby.

Dále se zavazujeme zlepšovat bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečné užití našich služeb a
zajišťovat a vyžadovat dodržování právních požadavků, kterým organizace podléhá, a které se
vztahují k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům.

V rámci svých kompetencí se management spolu s pracovníky podílí na trvalém rozvoji integrovaného
systému a plní povinnosti managementu při naplňování požadavků norem ČSN EN ISO 9001.

1. Bezpečnost zboží na prvním místě
Cílem je dopravit zboží v pořádku a včas na místo dodání dle dohodnutých podmínek.
Přeprava zahrnuje pojištění vůči poškození a odcizení. Poskytnutí vlastních slakladovacích
jednotek a jejich zajištění kamerovým systémem.
2. Spolehlivost zaměstnanců

Zaručíme Vám školený, prověřený, schopný, zodpovědný a seriozní zaměstnance, kteří se
postarají o Vaše zboží.
3. Základní principy firmy
Kvalita služeb, spokojenost zákazníka, bezpečnost zboží i zaměstnanců, důvěryhodnost firmy,
ochrana životního prostředí,
4. Ochrana životního prostředí
Cílem společnosti je zajistit ochranu životního prostředí prostřednictvím dodržováním zákonů
o ekologii, používáním vhodných paliv a šetrným zacházením s odpadními (chemickými)
látkami, dále likvidace automobilového odpadu dle norem.
5. Bezpečnost zaměstnanců
Cílem firmy je nulová ztráta na životech. Naši zaměstnanci jsou vyškolení v bezpečnosti práce
a požární ochrany, dále jsou rozvíjeny jejich schopnosti v oblasti první pomoci. Všichni
zaměstnanci jsou vybaveni zbrojním průkazem a firemní zbraní, z důvodu ochrany majetku.
Závěr: Firma od všech zaměstnanců očekává že politiku kvality příjmou za svou, budou ji respektovat,
dodržovat a prosazovat. Vedení společnosti sa zavazuje, že bude vytvářet vhodné kulturní prostředí
pro řízení a rozvoj kvality. Zavazuje se k dodržování právní legislativy České republiky a EU.
Dlouhodoým cílem je zvyšování spokojenosti zákazníka a prohlubování vztahů se zákazníkem.

