Фирма Велит ЕООД е лицензиран митнически агент с адрес на управление гр. София,
Аерогара София, бл. 2, вх. 2, ет.2., ап.18.
Предмет на дейността на фирмата е:
1. Спедиция в т.ч. складова / всички операции по експорта и импорта /;
2. Митническо представителство;
3. Вътрешен транспорт;
4. Дистрибуция.
Дружеството разполага с необходимите средства за извършване на:
Въздушно наемане;
Вътрешен транспорт;
Логистични услуги;
Дистрибуция – вътрешна и международна;
Складиране и съхранение на комплектни, групажни и въздушни пратки,
включително под митнически контрол на Аерогара София в склад тип А,
свободни складови площи, временен склад;
6. Система за специализирана обработка на документация, осъвременена с новото
митническо законодателство;
7. Открита банкова гаранция за движение на стоки под митнически контрол;
8. Управление и мониторинг при транспортирането на пратките до всяка
дестинация;
9. Експресна доставка от врата до врата в цялата страна;
10. Гъвкави решения, пакетни услуги и индивидуален подход към всеки конкретен
случай.
1.
2.
3.
4.
5.

Услугите които предлагаме:
1. Митническо оформяне на пратки по внос, износ, временен внос, реимпорт,
временен износ, реекспорт и др. режими;
2. Митническо складиране / вкл. смяна на собственост /;
3. Митнически транзит в страната / обща гаранция за транзит - обезпечаване/;
4. Международен транспорт и спедиция;
5. Митнически консултации;
6. Интрастат услуги;
7. Карго застраховане при първокласен застраховател;
8. Посредничество при сключването на договор с Организацията по
оползотворяване на отпадъци от опаковки “ Булекопак АД “;
Предлагаме:
1. Авомобилна спедиция;
2. Въздушна спедиция;
3. Морски транспорт / вкл. организация контейнерет транспорт FCL и LCL /

Професионализмът на нашия екип работи в полза на нашите клиенти, осигурявайки им
компетентно консултантско обслужване по всички въпроси в сферата на нашата
дейност и свързаните с нея транспортни и митнически документи.
С работата си доказваме професионализъм, коректно отношение, качество на
извършваните услуги и стремеж към перфектно навременно обслужване.
Офис:
1540, Аерогара София, бл.2, вх.2, ет. 2, ап.18
Тел: +359 2 937-34-28; Факс: +359 2 945-94-45
За повече информация и оферти моля да се свържете с нас на посочените телефони или
на e-mail: velit@abv.bg

