
 
 
 UPS Tăng cường Dịch vụ LCL Đường sắt Trung Quốc – Châu Âu  

 

UPS giờ đây cung cấp lựa chọn bổ sung cho dịch vụ tiêu chuẩn Dưới-Tải-Container (LCL) cho các lô 

hàng vận chuyển trên truyến đường sắt Trung Quốc-đi-châu Âu.  

Dich vụ được tăng cường này là dịch vụ hợp nhất vận chuyển hàng nặng, cho phép các doanh nghiệp 

hưởng lợi từ cách vận chuyển hàng hóa tiết kiệm và tận hưởng sự linh hoạt tăng lên trong khi tận dụng 

mạng lưới rộng rãi của UPS cho một giải pháp hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn để đáp ứng nhu cầu 

của chuỗi cung ứng của bạn.  

Với dịch vụ này, bạn có thể tận hưởng những ưu đãi dưới đây: 

 Thuận tiện hơn với lựa chọn dịch vụ giao-nhận hàng tận nơi mỗi tuần 

 Dự toán chi tiêu và tính toán chi phí dễ dàng hơn với biểu giá đơn giản hóa tính trên mỗi 

kilogram 

 Tăng tính tin cậy của dịch vụ với lịch trình giao hàng và thời gian vận chuyển cố định 

 Khả năng quan sát toàn diện quá trình giao hàng qua UPS Flex® Global View 

 Một mô hình vận tải thân thiện mới môi trường hơn với lượng khí thải và nhiên liệu sử dụng 

được giảm bớt  

 Lựa chọn dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm dịch vụ thông quan 

 

Để biết thêm về dịch vụ này và những lợi ích của nó, vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ hàng nặng của 

chúng tôi: 

- Joy Huang qua số +86-21-38102620, hoặc qua email tại joyhuang@ups.com  

- Wilson Xu qua số +86-21-38102621,  hoặc qua email tại mingxu@ups.com  

 

*Dịch vụ LCL Hợp Nhất khả dụng tại: 

Hơn  30 thành phố tại Trung Quốc Đại Lục bao gồm Thượng Hải, Trường Sa, Thường Thục, Thường 

Châu, Đông Quan,Phật Sơn, Phúc Châu, Quảng Châu, Hàng Châu, Hợp Phì, Gia Hưng, Côn Sơn, Nam 

Kinh, Nam Thông, Thanh Đảo, Thượng Hải, Sán Đầu, Thiệu Hưng, Thâm Quyến, Tô Châu, Thái Châu 

(Chiết Giang & Giang Tô), Thiên Tân, Ôn Châu, Vũ Hán, Vô Tích, Hạ Môn, Tây An, Từ Châu,  Yên Đài, 

Nghĩa Ô, Trịnh Châu, Trung Sơn, Châu Hải; và 

 

10 quốc gia ở châu Âu bao gồm Áo, Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Slovakia, Thụy 

Sĩ và Vương quốc Anh.  
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