Číslo certifikátu:
QMS 24164-06

Tímto potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

CARGO PRAGUE, spol. s r.o.
Adresa oficiálního sídla: Průběžná 135, 252 42 Jesenice u Prahy,
Česká republika

Datum vydání:
4. prosince 2017
Datum původního vydání:
3. ledna 2015
Datum platnosti:
2. ledna 2021

byl Intertekem registrován a shledán v souladu s požadavky normy:

ISO 9001:2015
Systém managementu je aplikován pro:
Mezinárodní zasilatelství a spediční služby.

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park,
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited je v akreditačním programu držitelem akreditace UKAS pod číslem 014.
S vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Intertek zodpovědnost za žádnou jinou stranu než za klienta, a to pouze v případě souladu s uzavřenou smlouvou. Platnost tohoto
certifikátu je podmíněna udržováním systému společnosti v souladu s požadavky na certifikace systémů Interteku. Platnost certifikátu si lze ověřit e-mailem
certificate.validation@intertek.com nebo naskenováním kódu v pravém rohu pomocí smartphonu. Certifikát zůstává majetkem Interteku a na požádání musí být vrácen.
CT-ISO 9001:2015-UKAS-CZ-A4-P-01.jul.17

Tato příloha uvádí lokality systému managementu společnosti:

CARGO PRAGUE, spol. s r.o.
«ISO 9001:2015»
Tato příloha je platná pouze ve spojení s hlavním certifikátem č. QMS 24164-06 a nesmí být prezentována
samostatně.
Na Hroudě 16, 110 00 Praha 10-Strašnice, Česká republika
Zábojova 4, 318 02 Plzeň, Česká republika
Jirská 34, 702 00 Ostrava, Česká republika
XCARGO s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Intertek Certification Limited je v akreditačním programu držitelem akreditace UKAS pod číslem 014.
S vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Intertek zodpovědnost za žádnou jinou stranu než za klienta, a to pouze v případě souladu s uzavřenou smlouvou. Platnost
tohoto certifikátu je podmíněna udržováním systému společnosti v souladu s požadavky na certifikace systémů Interteku. Platnost certifikátu si lze ověřit e-mailem
certificate.validation@intertek.com nebo naskenováním kódu v pravém rohu pomocí smartphonu. Certifikát zůstává majetkem Interteku a na požádání musí být
vrácen.
CT-Appendix-UKAS-EN-A4-01.jul.17

