
AMG Cargo Logistics 

always on time 

Specjaliści w zasięgu Twojej ręki.  

Jesteśmy dla Ciebie i Twojego spokoju. 

 

Firma spedycyjna AMG Cargo Logistics Sp. z 

o.o. powstała aby zapewnić profesjonalną 

obsługę podmiotom gospodarczym, 

instytucjom oraz klientom indywidualnym, na 

najwyższym poziomie. 

 

AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. powstała w 

2013 roku na fundamentach firmy drogowej 

istniejącej od 24 lat i z olbrzymim 

powodzeniem realizuje swoje cele oraz 

poszerza grono zadowolonych klientów. 
 



AMG Cargo Logistics 
To pewność i spokój o Twój ładunek i dostawę na czas. 

Nasz zespół to 100 % profesjonaliści którzy swoje 

doświadczenie zdobywali w międzynarodowych 

koncernach logistycznych. To gwarancja jakości 

obsługi oraz sprawnego działania 

Profesjonalizm 

U nas nie ma granic czasowych. Jeżeli sytuacja 

tego wymaga nasi pracownicy są dostępni w 

systemie 24/7. Mamy olbrzymie doświadczenie w 

obsłudze przesyłek ekspresowych i wiemy jak 

ważna jest szybka i regularna informacja dla 

klienta. 

Szybkość i dyspozycyjność 

Firma AMG Cargo Logistics  powstała w 2013 roku na fundamentach firmy drogowej istniejącej od 1995  

roku. AMG Cargo Logistics zostało stworzone w celu zapewnienia klientom profesjonalnego oraz  

indywidualnego podejścia. AMG Cargo Logistics działa jako firma transportowa i spedycyjna  

obsługująca podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych dokonujących obrotu towarowego z  

zagranicą. Naszą domeną pozostaje obsługa w zakresie frachtu lotniczego, kolejowego oraz drogowych 

przesyłek ekspresowych. Możemy również zaaranżować międzynarodowy transport morski, drogowy,  

multimodalny, w zależności od potrzeb i wymagań naszych klientów. 



Transport lotniczy 

Transport drogowy 

Transport morski 

Odprawy celne 

Dostawy expresowe oraz FTL/LTL 

Transport kolejowy 

transport, spedycja, logistyka Firma AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. to 

w 100% polska firma transportowa i 

spedycja, która oferuje kompleksowo 

pełny wachlarz usług.  



Nasze usługi 
zawsze na najwyższym poziomie.  

Jako firma spedycyjna oraz transportowa naszym celem jest zapewnienie 

najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług. Każda przesyłka, 

każdy transport jest traktowany indywidualnie i z najwyższą starannością 

aby zapewnić Tobie spokój, a nam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. 

Zawsze podchodzimy indywidualnie 

do każdego klienta, zadania oraz 

problemu. U nas jesteś „Panią Zosią, 

Panem Piotrem czy Panem 

Robertem” a nie kolejnym numerem 

w bazie danych.  

Indywidualne podejście 

Zespół AMG Cargo Logistics Sp. 

z o.o. to profesjonaliści którzy 

swoje doświadczenie zdobywali w 

międzynarodowych koncernach 

oraz po prostu kochają to co 

robią.  

Profesjonaliści 

Jako firma ale także każdy z nas 

indywidualnie uważa że w biznesie 

należy być partnerami – dlatego też 

tak też traktujemy naszych 

klientów. Jako partnerów a z 

czasem nawet kolegów i przyjaciół.   

Bądźmy partnerami 



Transport Lotniczy 
Nasza specjalizacja to Twój spokój o terminową dostawę 



Transport lotniczy 
Gdy liczy się czas.  
Transport lotniczy stanowi główny przedmiot naszej działalności. Serwisujemy przesyłki z/do największego w Polsce  

Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Nasze przedstawicielstwo znajduje sie na Terminalu Cargo, co 

umożliwia bieżącą obsługę celno-spedycyjną. Centralna lokalizacja nie ogranicza naszych możliwości. W przypadku  

każdej przesyłki  jesteśmy w stanie odebrać ją z rampy załadowcy w każdym miejscu w Polsce, a następnie dostarczyć 

do głównych hubów europejskich, skąd nierzadko wysyłana jest bezpośrednim rejsem do portu przeznaczenia.  

Zarówno mniejsze, jak i większe przesyłki możemy obsłużyć także w lokalnych portach krajowych: Krakowie, Gdyni,  

Wrocławiu czy Poznaniu, za pośrednictwem współpracujących z nami Agencji Celnych, kierując się kryterium  

ekonomicznym i terminowością dostaw. W przypadku importu obniżamy koszty transportu poprzez konsolidacje i  

kombinacje jego rodzajów (transport multimodalny). Odprawa fiskalna bądź procedura tranzytu w hubach we  

Frankfurcie czy Wiedniu nie stanowi dla nas przeszkody. Korzystając z naszego serwisu, z pewnością przekonają się  

Państwo o zaletach płynących z takich form procedur celnych. 

24H 

Podstawowe usługi z zakresu obsługi frachtu lotniczego: 

 

•przesyłki ekspresowe i terminowe, w tym AOG w sytemie 24/7, 

•przesyłki kurierskie oraz handcarry (jako bagaż podręczny), 

•dostawy do drzwi klienta (door-to-door), 

•przesyłki typu CAD, L/C, 

•przesyłki niebezpieczne typu DGR, 

•urządzenia i sprzęt podlegający naprawie - RMA, 

•mienie osobiste oraz przesiedleńcze, 

•przesyłki wartościowe typu VAL czy VUL, 

•towary z przeznaczeniem na targi, prezentacje i wystawy, 

•czartery samolotów, 

•ubezpieczenie cargo, 



Transport morski 
Gdy rentowność jest najważniejsza 

  

Oferujemy transport morski na wszystkich 

akwenach wodnych globu z oraz do  

każdego portu morskiego.  



Transport morski 
Ekonomicznie i bezpiecznie. 

Główne usługi w zakresie organizacji i  

obsługi przesyłek morskich: 

Transport morski, obok transportu lotniczego, jest podstawowym rodzajem transportu towaru. Obsługa  

frachtów morskich jest dokonywana przez nasze przedstawicielstwo z siedzibą na terenie Terminalu  

Portu Morskiego - Gdynia. W żaden sposób nie ogranicza to naszego obszaru operacyjnego, a wręcz  

stanowi zaletę przy obsłudze celnej przesyłek. Odprawę celną możemy zaaranżować również w  

największych europejskich portach morskich: w Hamburgu czy Rotterdamie. 

>obsługa pełnych kontenerów FCL z portu morskiego w  

Gdyni lub poprzez porty europejskie przy współpracy z  

renomowanymi armatorami, 

>ekspedycja i dystrybucja przesyłek drobnicowych  

typu LCL przy pomocy uznanych konsolidatorów oraz  

globalnej sieci agentów, 

>organizacja i doradztwo w zakresie wysyłek materiałów  

niebezpiecznych i/oraz łatwo psujących się, 

>ładunki typu HC oraz ponadgabarytowe - liniami  

regularnymi oraz czarterowymi, 

>ubezpieczenie cargo i frachtu na zasadach określonych 

w klauzulach ICC, 

>zabezpieczenie należności poprzez obsługę transakcji C

AD i L/C 



Transport drogowy 
Europa w 24 godziny 

  
Drogowo operujemy na terenie całej  

Europy jako przewoźnik oraz spedycja.  



Transport drogowy 
Cała Europa w zasięgu ręki. 

Dzięki posiadanemu własnemu taborowi 

pojazdów jesteśmy w stanie realizować 

zlecenia sprawnie oraz zgodnie z naszym 

motto – zawsze na czas.  

Transport 

Dzięki posiadaniu bardzo doswiadczonej 

kadry oraz posiadaniu olbrzymiej bazy 

kontaktowej zaufanych przewoźników 

możemy zapewnić najlepszy serwis przy 

zachowaniu najlepszych stawek na FTL, LTL 

oraz drobnicę.  

Spedycja 

Tutaj działamy 

AMG Cargo Logistics świadczy usługi transportu drogowego w całej Europie. Współpracując z godnymi zaufania 

przewoźnikami posiadającymi bogato wyposażony tabor pojazdów oraz dzięki własnej flocie pojazdów  

prowadzimy spedycję całopojazdową (FTL) oraz drobnicową (LTL). Realizujemy zlecenia importu i eksportu  

każdego rodzaju towarów, proponując Klientowi najkorzystniejsze warunki przewozu.  

 

Specjalizujemy się w obsłudze przesyłek drogowych expresowych wymagających specjalnej uwagi i najlepszego 

serwisu. Dzięki wieloletniej współpracy z przewoźnikami z całej Europy mamy kontakty do najlepszych, zaufanych 

firm przewozowych dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować najlepszy serwis dostaw drogowych w  

konkurencyjnych cenach. 



Transport kolejowy 

W drogę Nowym Jedwabnym Szlakiem. 



Transport kolejowy 
Jako alternatywa dla transportu morskiego i lotniczego. 
Na transport kolejowy mawia się że jest szybki jak lotniczy, a ekonomiczny niczym morski. Jest w tym  

troszkę prawdy gdyż jest to transport pośredni pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi – tak cenowo jak i 

czasowo. Jest to też alternatywa  dla transportu drogowego oraz uzupełnienie naszej kompleksowej  

oferty. Oferujemy usługę transportu kolejowego na terenie kraju jak i w relacji Chiny – Europa z  

wykorzystaniem kolei transsyberyjskiej zwanej Nowym Jedwabnym Szlakiem. 

 

Wzrost kosztów paliwa oraz proekologicznego nastawienia przedsiębiorstw wymusza rozwój transportu  

kolejowego w naszym kraju, co z kolei sprzyja wyborowi tej formy przewozu przez liczne firmy. Coraz  

więcej firm chętnie decyduje się na taką formę przewozu, ponieważ jest w niewielkim stopniu zależna od 

warunków atmosferycznych czy panujących na drodze. Wybór tego rozwiązania często pozwala też  

obniżyć koszty transportu, minimalizuje ryzyko wypadku oraz pozwala na precyzyjne planowanie  

logistyczne przewozu ładunków nawet na bardzo długich trasach jak na przykład z Chin do Europy. 

 

Oferujemy transport FCL oraz LCL podobnie jak w przypadku transportu morskiego. Z rejonu całych  

Chin jak i okolicznych Państw azjatyckich.  



Zaufali nam 
Poniżej tylko kilka firm które nam zaufało 

Jeżeli chcesz poznać nasze szczegółowe referencje – zapraszamy do kontaktu. info@amg-cargo.com  

Współpracujemy z 
Przedstawiamy tylko wybrane kilka firm z którymi współpracujemy. 



Kontakt 
Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?  

Po więcej informacji o pełnym zakresie naszych usług oraz wszelkich innych 

informacjach zapraszamy do kontaktu.  

AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. 

ul. Sabały 60  ,  02-174 Warszawa 

tel. +48 22 2582633  

email : office@amg-cargo.com  

 

Magazyn / oddział Halinów 

Wielgolas Brzeziński 17  

05-074 Halinów 

tel. +48 22 2582633  

email : office@amg-cargo.com  

  

NIP PL5223043173  

REGON 362875198  

KRS 0000655768 

 

www.amg-cargo.com 

 

https://www.facebook.com/amgcargologistics 

 

https://www.linkedin.com/company/amg-cargo-logistics 
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Dziękujemy 


