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“ТИ АЙ ЛОЖИСТИК

10 жилийн турш амжилттай ажиллаж ирлээ.

ажиллагаандаа нэвтрүүлж 3 жилийн турш амжилттай 
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бүрэн цутгамал талбайтай гаалийн 

ЦОГЦОЛБОР”-г ажиллуулж байна.

ерминалтаалийн Г

Бид “Гаалийн зуучлагчийн үйл 
ажиллагаа эр�лэ� тусгай 
зөвшөөрөл”-ийн�өө �үрээнд улс 
�оорондын тээвэр ложистикийн 
үйлчилгээг үйлчлүүлэгчийн�ээ �эрэгцээ 
шаардлагад нийцүүлэн цогц байдлаар 
�үргэн, өөрийн бүртгэгдсэн 
мэргэжилтэнтэйгээр байнгын үйл 
ажиллагаа явуулж байна.

учлалузаалийн Г

өргөн сүлжээгээ ашиглан үйлчлүүлэгчиддээ 

ЭЭГМАНАЙ ҮЙЛЧИЛ
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ЭЭВЭРТЧААНЫ АЭНГИЙН 

ЭЭГҮЙЛЧИЛ

ОГЛОДОЧАНАРЫН Б

76

Ачааг илгээгчээс �үлээн авагчид �үргэ� олон улс, улс �оорондын тээвэр зуучлалын үйлчилгээг үйл 
ажиллагааны найдвартай байдлыг бүрэн �анга� �эмжээнд зо�ион байгуулж, �эрэглэгчиддээ 
“�ААЛГАНААС-�ААЛГАНД” үйлчилгээг �олбогдо� �ууль, дүрэм, стандарт, журмын шаардлагад 
нийцүүлэн �үргэж, тэдний �үлээлтийг давсан сэтгэл �анамжийг өгсөн, Монгол улсын тээвэр зуучлалын 
салбарт бодит �увь нэмрээ оруулсан, олон улсад өрсөлдө�үйц тээвэр, ложистикийн цогц үйлчилгээг 
үзүүлэгч, салбартаа түүчээлэгч бай� нь “Ти Ай Ложистик” ��К-ийн чанарын бодлого болно.
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БНСУ-аас

Энгийн чингэлэг:

Европын улсуудаас өөрийн төлөөлөгчөөр дамжуулан 

ТИР машины авто тээвэр:

Энгийн чингэлэг:

ТҮҮВЭР АЧААНЫ ТЭЭВЭР
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АЮУЛТАЙ АЧААНЫ
ТЭЭВЭР

ТЕМПЕРАТУРЫН 
ГОРИМТОЙ АЧААНЫ 
ТЭЭВЭР
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төсөл, УБ-Мандалговь-Тавантолгой-Оюу Толгой 220квт 2

байсан туршлагатай.

ТӨСЛИЙН АЧААНЫ ТЭЭВЭР
ШААРДСАН АЧААНЫ 
ТЭЭВЭР
�этрүү овортой, �үнд жинтэй, �урдны �язгаарлалттай 
гэ� мэт онцлогтой ачаа тээвэрлэлтэд �олбогдо� �ууль 
дүрэм, замын судалгаа, цагдаагийн болон 
цэрэгжүүлсэн �амгаалалттай тусгай график, маршрут, 
авра� баг, мэргэжилтнүүдийн �яналтанд зориулалтын 
те�ник, тоног тө�өөрөмж ашиглан �ийгддэг зэрэг 
тусгай нө�цлүүд шаарддаг.

�эрэв та бү�энд онцгой нө�цөл шаардагдсан 
тээвэрлэлтийн үйлчилгээ �эрэгтэй бол бидэнд 
�андаарай.
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санал болгож байна.

• 

• Монгол гэрийн экспорт

• 

• 

ЭКСПОРТЫН АЧААНЫ 
ТЭЭВЭР

даацын машинаар Улаанбаатар - Эрээн чиглэлд 
экспортын тээвэрлэлт гүйцэтгэж, Эрээн – Улаанбаатар 
чиглэлд БНСУ
чингэлэг тээвэрлэж байна. 

стандартын 20 ба 40 футын ердийн болон тусгай 

чингэлгүүдийг ашигладаг.

ГААЛИЙН 
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН 
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боломжийг олгож байна. Та ачаа тээврийн даатгалд 

Манай компаний ажилтан ажил мэргэжлийн алдаа гаргаснаас үүдэн таны ачаа 

• Галын аюул
• Байгалийн гамшиг
• Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай үйлдэл
• Ажил мэргэжлийн
• 

АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Ачаа тээврийн даатгал
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Манай терминалын давуу тал:

ГААЛИЙН ТЕРМИНАЛ 

• 
• 
• 
• 
• Өөрийн эзэмшлийн 2 салаа төмөр замтай
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Манай терминалын үйлчилгээ:

ГААЛИЙН ТЕРМИНАЛ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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“Нэг цэгийн үйлчилгээ

• Ачаа тээврийн контор
• Гааль
• Гаалийн зуучлал
• 
• Кофе шоп
• Банк

ТЕРМИНАЛЫН НЭГ 
ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

3,132.4 м.куб /CBM/ ачааны багтаамжтай 

• Экспортын бараа

• Импортын бараа

• 

• Бусад горимын бараа

ГААЛИЙН БАТАЛГААТ 
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1,426.3 м.куб
манай чадварлаг ажилтнууд үйлчилж байна.

“ ” үйлчилгээг санал 
болгож байна. 

• 
• 
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Бид “ ”-

мэргэжилтэнтэйгээр байнгын үйл ажиллагаа явуулж байна.

ГААЛИЙН ЗУУЧЛАЛ



Ти Ай Бизнес Центр.

Тээврийн газар: 7018 9889 (1)
Тээврийн менежерүүд: 9499 0171, 9499 0172,
9499 0173, 9499 0174, 9499 0175, 9499 0196

Терминалын газар: 7018 9889 (2)
И-мэйл:
Вэб �аяг: www.til.mn

 office@til.mn


