O TÁXI

PARA A SUA MERCADORIA

Miles de
experiência
DESDE 1992, A ADER TAXI COMERCIAL DESENVOLVE A
SUA ATIVIDADE NO SEGMENTO DO TRANSPORTE
EXCLUSIVO DE MERCADORIAS, OFERECENDO UM
SERVIÇO DE ALTO VALOR ACRESCENTADO NO MERCADO
DA DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE.

A confiança depositada pelos nossos clientes
durante anos transformou a ADER na empresa
líder dentro do sector de transportes exclusivos,
impulsionando a sua privilegiada implantação
internacional e favorecendo o crescimento
constante de uma vasta frota de viaturas
industriais.

O nosso compromisso com a qualidade e com a
responsabilidade social reflete-se no cumprimento
da norma UNE EN ISO 9001/2008, numa especial
sensibilização para as questões ambientais e numa
estreita colaboração com algumas das ONG mais
importantes do panorama internacional.

Segurança e exclusividade
para seus produtos
ADER Taxi Comercial 3 oferece soluções de transporte em exclusivo.

SERVIÇOS
ADER LOCAL

ADER EXPRESS

ADER DISTRIBUIÇÃO

É um serviço personalizado e seguro para as necessidades
de transporte de mercadorias num raio local ou
regional. A faturação será realizada por horas, por
quilómetros ou por preço acordado em função das
características do serviço.

ADER Express é a melhor opção para os seus transportes
mais urgentes e exclusivos, tanto críticos como
expressos, a nível nacional e internacional. Os
departamentos de Operações da ADER oferecerão a solução
mais eficaz de acordo com as suas necessidades.

Este serviço é dirigido às empresas dos sectores de
transporte e distribuição e aos operadores logísticos que
desejam externalizar ou alargar os seus serviços de
transporte ou entrega de forma regular, esporádica ou
sazonal.

Pode solicitar um veículo de forma imediata pelo tempo ou
distância que necessitar e exclusivamente para a sua
mercadoria.

Existem 3 modalidades EXPRESS:

Para cobrir rotas de distribuição exclusivas, locais ou
regionais, a ADER Taxi Comercial dispõe de uma oferta
alargada de veículos industriais com motorista próprio.
Além disso, um especialista traçará consigo os tempos, as
rotas e o número de entregas por forma a oferecer a
solução mais adequada às suas necessidades.
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HORAS

Terrestre. Os transportes serão realizados por estrada
com o menor tempo de trânsito possível. Através do
acompanhamento gráfico online, na Extranet da ADER,
poderá conhecer em tempo real a localização das suas
mercadorias sobre o mapa de estradas da Europa e as
confirmações de recolha e entrega
Aéreo. Para reduzir o tempo ao máximo em situações
críticas, disponibilizamos um serviço de avião-táxi ou chárter
como a solução mais rápida para ganhar tempo à estrada.
Hand Courier. O transporte expresso mais singular para
mercadorias de pequenas dimensões que exigem um
tratamento personalizado. A combinação dos meios
terrestres e aéreos mais diretos permitirá ao nosso pessoal
experiente acompanhar e entregar a mercadoria em mão ao
destinatário.

VEÍCULOS
A ADER dispõe de uma vasta frota de viaturas.
Consulte o nosso Departamento de Operações
para qualquer outra necessidade.

F/500

Capacidade aprox: 1 palete eu
Carga útil: máx. 500 kg

F/1500

Capacidade aprox: 2-4 paletes eu
Carga útil: máx. 1.300 kg

www.taxicomercial.com

F/CARROZADO

Capacidade aprox: 6-8 paletes
eu
Carga útil: máx. 900 kg

C/3500

Capacidade aprox:
10-16 paletes eu
Carga útil: máx. 3.500 kg

Basta escolher
o horário
VANTAGENS
RAPIDEZ

Disporá de um veículo com condutor no menor
tempo possível.

EXCLUSIVIDADE

O veículo com condutor ficará à sua inteira
disposição durante o tempo e distância que
necessitar.

CONFIANÇA

Mais de 18 anos no sector de transportes
exclusivos confirmam a experiência da nossa
empresa e atestam a sua liderança nacional.

SEGURANÇA

Serviço porta-a-porta que garante a supervisão da
carga e da descarga pelo seu pessoal.

PRESENÇA NACIONAL E
INTERNACIONAL

Vasta rede de delegações próprias na Europa para
o desenvolvimento de serviços de transporte,
incluindo trânsitos intraeuropeus.

ACOMPANHAMENTO
PERMANENTE

Poderá acompanhar o percurso dos seus envios em
tempo real e saber a hora de recolha e entrega
através de qualquer dispositivo que lhe permita
aceder à Extranet da ADER Taxi Comercial.

QUALIDADE

O certificado de qualidade UNE-EN-ISO 9001/08
atesta os serviços da ADER Taxi Comercial.

COMPROMISSO

Compromisso de cumprimento dos tempos de
trânsito em todos os nossos serviços.

PRESENÇA NACIONAL E
INTERNACIONAL
Oferecer um serviço rápido e eficaz
não seria possível sem uma ampla
cobertura. A ADER conta com uma
extensa rede de delegações a nível
nacional e internacional.

800 211 200
www.taxicomercial.com
comercial@aderonline.com

