
 

ARGO BOHEMIA, s.r.o. 
Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, tel. 00420 545 111 413, fax 00420 241 400 359 
IČ: 25501071, DIČ CZ25501071, Společnost zapsaná v OR, u KS v Brně, oddíl C, vložka 28219 
www.argogroup.cz, e-mail: info@argogroup.cz 

 

 

 

                                                                           
 
 
 
V Praze, 9.2.2010 
 
Věc:  Nabídka spedi čních  služeb firmy  ARGO  
 
Firma ARGO BOHEMIA, s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout  své služby při realizaci přeprav z/do České 
republiky, Slovenska, Polska … (ale i jiných zemí EU) do/z Mongolska, zemí bývalého Sovětského 
Svazu. 
 
     Skupina ARGO  zahájila svoji obchodní a přepravní činnost v roce 1993 pod značkou AFG Holding. 
Od svého založení procházela a stále prochází dynamickým růstem ve všech oblastech logistiky. Jako 
jediná firma v ČR je naše společnost členem Koordinačního výboru pro rozvoj Transsibiřské magistrály a 
patří mezi největší firmy na dopravním trhu v České republice. 
Svým zákazníkům nabízí ARGO BOHEMIA, s.r.o. ( ve spolupráci s ostatními pobočkami na území ČR, 
SR, Ukrajiny, Běloruska, Maďarska, Německa) komplexní servis služeb v oblasti železniční, silniční, 
kontejnerové železniční a kontejnerové  námořní dopravy. 
Naše firma se podílí na  realizaci několika mezinárodních projektů, z nichž nejvýznamnější jsou: 

- ucelený kontejnerový vlak Mongolský vektor na trase Brest – Ulaanbaatar,  
- od r. 2003 mezinárodní systémový vlak Carpáthia Express z České republiky do jihovýchodní 

Evropy, 
- od  r. 2007 je naše firma generelním dodavatelem služeb za evropskou část pro projekt Kaluga, a 

to pro Škoda Mladá Boleslav i VW Wolfsburg (přepravy z Velké Idy, Slovensko). Za rok 2008 bylo 
realizováno z/do Mladé Boleslavi celkem  673 ucelených vlaků / 50.166 TEU, z / do Velké Idy  
528 ucelených vlaků /40.650 TEU. 
 

ARGO BOHEMIA, s.r.o. nabízí komplexní servis  (včetně informací o pohybu zásilek) spojený 
s přepravami v kontejnerech do/z Mongolska, do/ze zemí bývalého SSSR. Přeprava je organizována 
v kontejnerech železnice ruské, běloruské, ukrajinské, v kontejnerech privátních i v kontejnerech na 
poslední cestu, které se stávají majetkem odesílatele nebo příjemce. Všechny typy výše uvedených 
kontejnerů jsou stabilně k dispozici na našich depech. 
     Toto byl jen krátký nástin činnosti firmy ARGO BOHEMIA, s.r.o. Jsme připraveni zodpovědět Vaši 
případné dotazy, požadavky. 
 
Pro Vaši informaci zasílám spojení na naši firmu: 
           Petra Hlubíková       /   Miroslava Jasenčáková 
Mob.: +420 606 728 238     /    +420 606 630 836 
Tel.:   +420 545 111 413     /    +420 545 111 411 
Fax:   +420 241 400 359 
e-mail: petra.hlubikova@argogroup.cz 
e-mail: miroslava.jasencakova@argogroup.cz 
 
S pozdravem, 
ARGO BOHEMIA, s.r.o. 
Petra Hlubíková 


