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najlepszy partner
dla polskich ciężarówek

więcej mocy
więcej przyszłości

NASZE USŁUGI



problemy z zakupem
winiet ekologicznych

przepisy podatkowo - prawnebrak reprezentanta w płacy
minimalnej w Austrii

Wysyłając ciężarówkę w trasę międzynarodową przez
Europę, przewoźnik boryka się z wieloma trudnościami

paliwo - złej jakości,
wysokie ceny

Wspólpraca z firmą HGA pozwoli zapobiec
skutkom wynikającym z powyższych przyczyn

Firmy transportowe współpracujące z nami mają uczucie całkowitego bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO



HGA otwiera drogi dla polskich przewoźników w całej Europie

Doświadczenie i kompetentność naszych usług MYTA czyni nas najlepszym
partnerem dla polskich ciężarówek.

Różnorodność systemówmyta w krajach europejskich prowadzi do chaosu
i braku przejrzystości w sposobach rozliczeń i rejestracji.

Nasi klienci korzystający z naszych usług mogą bezgotówkowo dokonywać
opłat za drogi, tunele i mosty w całej Europie.

Sczegółowa informacja i rejestracja, rabaty, przejrzystość,
...to tylko niektóre zalety dla naszych klientów

“dzięki HGA uwolniłem sie od ciągłego wyciągania potfela i biegania z nim,
prosząc się, aby pozwolono mi zapłacić za myto”
- komentarz polskiego przewoźnika

MYTO



WINIETY EKOLOGICZNE

Uwaga - duże utrudnienia w Austrii!
nie można kupić na stacjach paliwowych lub w kioskach

dostępne wyłącznie w warszatach koncesjonowanych

trudności organizacyjne, czasowe i językowe

problem dojazdu do warsztatu, który jest na terytorium

objętym zakazem

każdy pojazd musi być weryfikowany na podstawie

odpowiednich dokumentów

na winiecie muszą być wydziurkowane 6 ostatnich

numerów z numeru VIN

do winiety musi być wystawiony certyfikat

z pieczątką warsztatu i podpisem

WINIETY EKOLOGICZNEW AUSTRII

ZAMÓWIENIE MAILEM
WYSYŁKA POCZTĄ

Prawo IG-L-nakaz
oznakowania wszystkich
pojazdów ciężarowych
do 3,5 tony i powyżej

Pojazd, który nie posiada winiety w czasie kontroli jest

zakwalifikowany jako Euro 1 i ukarany mandatem

w wysokości 2.180,-€



PŁACAMINIMALNAW AUSTRII

przygotowanie dokumentacji

wyliczenie stawki minimalnej

komunikacja ze wszystkimi instytucjami

konsultacja w dokumentacji płacy

rozmowy na żywo w czasie kontroli

prowadzenie przez wszystkie etapy

PŁACA MINIMALNAW AUSTRII
według ustawy nr. 44 LSD-BG

o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego

POWOŁAJ REPREZENTANTA HGA i czuj się bezpiecznie

Od 01.01.2017 roku obowiązuje nowa Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego

- wszyscy pracownicy (kierowcy), którzy zostaną oddelegowani do pracy w Austrii w przewozie

towarów lub osób w imporcie, eksporcie, kabotażu lub jeździe na pusto, podlegają obowiązkowi

zameldowania i wynagrodzenia płacy minimalnej.



OMV Business Card
Wasz niezawodny partner
na drogach Europy
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Kartę OMV EuroTruck posiadają firmy najlepiej
prosperujące- ubezpieczenie kredytu kupieckiego, jako
zabezpieczenie otrzymują tylko te firmy, które mają dobre
wyniki finansowe.

Przejrzystość transakcji finansowych pozwala na łatwą
kontrolę kosztów. Szybka i sprawna refundacja podatku
VAT - niskie koszty.

Dodatkowe koszty kart flotowych są zminimalizowane.
OMV Euro Truck = OMV Producent paliw

Długoletnie doświadczenie produkcji paliw zapewnia
najlepszą jakość, która dla posiadaczy kart OMV EuroTruck
jest oczywista.

Z kartą flotową OMV Euro Truck ciężarówki
poruszają się bezpiecznie, kierowcy oszczędzają czas
i Twoja firma zwiększa swój profit

Dobre wyniki finansowe

Bespośrednio od producenta

Najlepsza jakość paliw

Zarządzanie i przejrzystość

KARTA PALIWOWA



VAT-REF

Stare modele rozliczeń bezgotówkowych i tzw. "fakturowanie netto" wiążą się z bardzo wysokimi prowizjami, co powoduje
wzrost kosztów dla przewoźników.

Wszystkie kraje w Europie naliczają podatek VAT, który refundujemy
naszym klientom szybko, sprawnie, niezależnie, z zaufaniem po niskich
kosztach

Organizujemy zwrot VATu profesjonalnie i szybko. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto przewoźnika. W ten sposób
każda firma współpracująca z nami, oszczędza koszty i czas.

Korzyści dla Przewoźnika, jeżeli zwrot VATu zleci firmie HGA:

Koszty w zależności od kwoty zwróconego VATu

Optymalny i szybki zwrot VATu

Doświadczenie, neutralność i niezależność
firmy HGA w rękach prywatnych

Szybka i profesjonalna pomoc

przelew bezpośrednio na konto klienta

Mówimy po polsku

REFUNDACJA VAT



Redukcja ilości zużycia paliwa,
kilometrów i eksploatacji ciężarówki

Omijanie zakazów jazdy

Oszczędności wynikające z opłat za
myto i innych opłat np. mosty, tunele itp.

Omijanie korków na drodze

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

Omijanie ograniczeń prędkości jazdy

Dotrzymywanie czasu jazdy kierowcy
bez przestoju ciężarówki

Zwiększony prestiż firmy w prezentacji
publicznej

ROLA

ROLA
TRANSPORT
INTERMODALNY



HGA - DLA PRZEWOŹNIKA

Usługi dla przewoźników

Karty paliwowe

Placa minimalna
w Austrii

Winiety
ekologiczne

RoLa

Konsultacje Podatkowo - Prawne
Service 24

Myto

Refundacja
VAT'u



Przewoźnicy korzystający z naszych usług
otrzymują wartości dodatkowe

PREMIUM

KONSULTACJE PODATKOWO-PRAWNE
MEDIACJE NA ŻYWO PODCZAS KONTROLI
ODWOŁANIA OD KAR I MANDATÓW
ZLECENIA SPEDYCYJNE

Klient HGA PREMIUM – klient, który korzysta przynajmniej z 3 głównych

usług HGA stale: usługa REPREZENTANTA w sprawach płacy minimalnej

w Austrii, refundacja podatku VAT, karty flotowe OMV Business Card

systemu ROUTEX, rozliczanie za MYTO, bezgotówkowe rozliczenie

za pociąg ROLA, winiety ekologiczne lub ma opłacony roczny abonament

według uzgodnień indywidualnych.

ZOSTAŃ KLIENTEM HGA PREMIUM
I KORZYSTAJ Z DALSZYCH ZALET



ZADOWOLONYCH

ZOSTAŃ JEDNYM Z PONAD 3500

POSTAW NA ODPOWIEDNIEGO PARTNERA

HGA - PORTAL INFORMACYJNY DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

KLIENTÓW

HGA - NAJLEPSZY PARTNER W EUROPIE DLA TWOICH CIĘŻARÓWEK
Sukces - to robienie tego co się lubi, najlepiej jak potrafimy -

to odrobina talentu i bardzo dużo doświadczenia.
- Andrzej Antoni Adamczyk

PORTAL KLIENTA
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Andrzej Antoni Adamczyk

KONTAKT


