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WHERE QUALITY, CARE AND PASSION 
COME TOGETHER

NAŠE VOZIDLA

Domácí základna World Horse Transport B.V.  se 
nachází uprostřed Nizozemska. Odtud kamiony 
odjíždějí denně. Máme 4 kamiony, pomocí kterých 
můžeme přepravit vaše koně. Kapacita našich 
nákladních vozidel se pohybuje od 2 do 18 koní. 

Aby byla zajištěna bezpečná a pohodlná přeprava 
vašeho koně, splňují naše vozidla nejnovější 
požadavky v oblasti bezpečné přepravy. Kromě 
toho jsou vybaveny v souladu s právními normami 
EU. To znamená:

·     Dobře udržovaný a moderní vozový park        
      výhradně vozidel Mercedes Benz
·     Certifi kát EU pro přepravu delší než 8 hodin
·     Fanoušci
·     Neustálé sledování kamery z kabiny
·     Světelný a vzduchový posun v autě 
·     GPS a registrace teploty
·     Přívod vody pro koně
·     Gumový plášť na stěnách i podlahách

Všechna naše vozidla jsou čištěna a dezinfi 
kována každý týden, aby se předešlo nemocem a 
infekcím. Tímto způsobem děláme naši přepravu 
atraktivní, bezpečnou a spolehlivou.
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WORLD HORSE TRANSPORT

Od roku 1996 World Horse Transport B.V 
váš partner, pokud jde o přepravu koní. Od 
jediného vlastnictví se od té doby vyvinula 
v profesionální společnost s cílem pracovat 
na zákazníka orientovaným a dynamickým 
způsobem.

Postaráme se o vašeho koně
Vaše nejcennější majetek, váš kůň, 
přepravujeme bezpečně, profesionálně 
as vědomím. Všichni řidiči mají dlouholeté 
zkušenosti s přepravou koní a se vším, co 
s tím souvisí. Tímto způsobem bude váš 
kůň s velkou péčí a pozorností přiveden na 
další cíl a také zajistíme jasnou komunikaci a 
spolehlivý logistický proces. Tímto způsobem 
vás zbavujeme jako zákazníka v celém 
procesu přemísťování vašeho koně.

PŘEPRAVA VAŠEHO KONĚ

Inspekční, dovozní a vývozní doklady
Do přepravy koní je zapojeno mnoho papírování. 
Od žádosti o přepravu po kontroly, které musí váš 
kůň projít, než se může vydat na cestu. Vzhledem 
k našim mnohaletým zkušenostem už žádné z 
těchto papírování není divné. Jsme obeznámeni 
s kroky, které předcházejí přepravě, a rádi vám s 
tím pomůžeme. Pokud je váš kůň přepravován do 
zahraničí, musí být provedena kontrola NVWA. 
Vývozní inspekce. Tato kontrola ukazuje, zda 
je váš kůň zdravý a fi t a zda může cestovat. V 
průběhu celého roku provádíme mnoho inspekcí, 
což znamená, že můžeme tyto inspekce rychle a 
snadno vyžádat.

Národní, mezinárodní a mezikontinentální 
Každý týden zajišťujeme dopravu pro kolotočové 
skupiny, jezdecké tábory a koně od soukromých 
zákazníků v Nizozemsku. Kromě toho máme 
každý druhý týden nákladní automobil na 

trasách v Belgii, Francii, Španělsku, Portugalsku, 
Německu, Dánsku, Norsku a Švédsku a velmi 
pravidelně jezdíme ve Velké Británii, Itálii, Finsku, 
Švýcarsku, Rakousku a České republice.  

Můžeme se dostat kamionem do všech zemí EU, 
ale díky úzké spolupráci s agenty po celém světě 
je tím také umožněna mezikontinentální doprava.

Soukromá a kombinovaná doprava
Rozlišujeme mezi soukromou a kombinovanou 
logistikou. Pro soukromou přepravu vašeho koně 
si jeden zákazník rezervuje auto, které má k 
dispozici pouze pro něj. Při kombinované dopravě 
(známé také jako společné nakládání) umístíme 
různé koně dohromady na trasu, kterou jsme 
určili. Přepravujeme koně pro každého, kde je vše 
zaměřeno na servis a bezpečnou přepravu vašeho 
nejcennějšího majetku.


