AMG Cargo Logistics
always on time
Specjaliści w zasięgu Twojej ręki.
Jesteśmy dla Ciebie i Twojego biznesu.

Transport drogowy

Transport drogowy
Cała Europa w zasięgu ręki.
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
Dzięki posiadanemu własnemu taborowi
pojazdów jesteśmy w stanie realizować
zlecenia sprawnie oraz zgodnie z naszym
motto – zawsze na czas.

Spedycja
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.
Tutaj działamy

Co oferujemy
Możemy zapewnić pełny wachlarz usług w obsłudze drogowej.
Spedycja i drogowy transport międzynarodowy całopojazdowy oraz w doładunkach

Drobnica międzynarodowa (palety i paczki)
na wszystkie kierunki

Transport chłodniczy z temperaturą kontrolowaną
Dostawy ekspresowe krajowe i międzynarodowe

Transport kontenerowy krajowy i międzynarodowy
Kompleksowa obsługa celna w kraju i za granicą
Pełna obsługa logistyczna i magazynowa

Pełne ubezpieczenie OCS, OCP oraz cargo

Zaufali nam
Poniżej tylko kilka firm które nam zaufało

Współpracujemy z
Przedstawiamy tylko wybrane kilka firm z którymi współpracujemy.

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

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 : transport@amg-cargo.com
Magazyn / oddział Halinów
Wielgolas Brzeziński 17
05-074 Halinów
tel. +48 22 2582633
email : transport@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

Dziękujemy

