TRANSPORT W CIĘŻKICH
WARUNKACH

ŁADUNKI
EKSPRESOWE

MATERIAŁY/TOWARY
NIEBEZPIECZNE

Na rynku jest wiele
firm transportowych.
Dlaczego wybrać
właśnie nas?
Są 4 powody:
Na wymagającym rynku usług spedycyjnych i transportowych działamy nieprzerwanie od 1998 roku. W tym czasie zbudowaliśmy solidną firmę opartą
na dobrych praktykach oferującą rzetelne usługi w konkurencyjnych cenach.

2 Silne zaplecze techniczne

Nowoczesny tabor samochodowy liczy 90 specjalistycznych pojazdów
w tym 22 ciągniki trzyosiowe oraz naczepy typu chłodnia, także chłodnie
otwierane bokiem i plandeki. Tabor ten jest nieustannie unowocześniany
– wszystkie pojazdy są wyposażone w system GPS, a większość z nich spełnia normy “Euro 5” i “Euro 6”.

3 Doświadczony zespół

Budując zespół pracowników firmy Elltrans dobieramy osoby o wysokich
kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach osobowościowych, czyli odpowiedzialne i zdeterminowane do realizacji zleceń. Każdy nasz kierowca
posiada nie tylko wysokie umiejętności i niezbędne uprawnienia, ale także
bogate doświadczenie w pracy tego typu.

4 Wysokie standardy pracy

Wiemy, jak ważna dla naszych klientów jest informacja, co w danym momencie dzieje się z ich ładunkiem. Dlatego umożliwiamy skontaktowanie
się z nami 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dbamy o przestrzeganie przepisów i standardów. Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty
do prowadzania naszej działalności: polisę OC Przewoźnika Drogowego
w Ruchu Krajowym i Międzynarodowym oraz Spedytora, a także polisę OC

BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ
BEZWZGLĘDNIE NA CZAS

na przewóz towarów na terenie Niemiec. Wciąż podnosimy jakość naszych
usług. Otrzymaliśmy certyfikat TRANS TCC i wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz
jesteśmy w trakcie wdrażania HACCP.
Co wyróżnia naszą ofertę?
• usługi spedycyjne i transportowe w zakresie obsługi obrotów towarowych
w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej i Środkowej,
• możliwość przewozu odpadów oraz towarów niebezpiecznych (ADR)
– posiadamy uprawnienia na transport takich materiałów na terenie
Szwecji, Dani, Niemiec i Holandii,
• transport ciągnikami 3-osiowymi odpowiednimi do pracy w ciężkich
warunkach zimowych na terenie Skandynawii. Dlatego możemy zapewnić
naszym klientom pewność dostarczenia ładunku na czas i na miejsce,
• przewóz ładunków ekspresowych dzięki zastosowaniu pracy w podwójnej
obsadzie pojazdu, co skraca czas obowiązkowych przerw na odpoczynek.

Potrzebujesz naszych usług, masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Agata Ludwiczak
Zadzwoń: +48 882 112 409
Napisz: agataludwiczak@elltrans.pl
Odwiedź: www.elltrans.pl
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