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Komunikat nr  2/2010 

Ołtarzew, 28.04.2010 

 

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DSV ROAD W SPRAWIE KOREKTY WALUTOWEJ CAF 

 

Szanowni Państwo, 

 

Naszą ambicją jest zawsze bycie liderem w branŜy TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), a źródłem 

naszych dotychczasowych sukcesów jest utrzymywanie partnerskich relacji z naszymi Klientami oraz umiejętne 

reagowanie na wszystkie istotne zmiany w otaczającym nas środowisku. Jako międzynarodowy operator 

logistyczny nie moŜemy działać w oderwaniu od czynników determinujących środowisko biznesowe, w którym 

prowadzimy naszą działalność. Obecny kurs głównej waluty europejskiej  euro  wobec polskiego złotego  jest 

niestabilny  i daleki  od tego, co prognozowała większość analityków. 

Taka sytuacja nie  pozostaje bez wpływu na naszą działalność. Zgodnie ze standardem rynkowym ceny 

naszych usług w odniesieniu do drogowego transportu międzynarodowego od lat wyraŜone są w walutach 

europejskich, przede wszystkim w euro. W konsekwencji wahania   tej waluty w stosunku do polskiego złotego 

powodują  obniŜenie   rentowności naszej oraz współpracujących z nami podwykonawców i  mogą doprowadzić   w 

dalszej perspektywie  do obniŜenia jakości usług. 

Aby ochronić przed taką sytuacją naszych Klientów i nas samych, w 2007r podjęliśmy decyzję o wdroŜeniu 

w DSV Road Sp. z o.o. mechanizmu korygującego wysokość cen usług o wpływ, jaki na nasze koszty wywierają 

wahania  kursów  walut.  

Proponujemy Państwu prosty, oparty o obiektywne parametry mechanizm, korygujący w partnerski sposób 

naszą dotychczasową ofertę cenową w związku ze zmianami kursowymi. 

Szczegółowe informacje dotyczące działania korekty walutowej CAF znajdą Państwo na naszej stronie 

internetowej (www.dsv.com/pl), z przyjemnością teŜ odpowiemy na ewentualne pytania skierowane bezpośrednio 

do naszych pracowników w najbliŜszym oddziale DSV Road Sp. o.o.  

Zmiany kursowe  są zupełnie niezaleŜne od DSV Road, dlatego liczymy na Państwa zrozumienie. 

Pragniemy jednocześnie zapewnić, Ŝe zespół DSV Road będzie w dalszym ciągu utrzymywał wysoki  poziom 

serwisu starając się zrekompensować  Państwu w ten sposób wzrost kosztów transportu. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Piotr W. Krawiecki 
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