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Transport paletowy w kraju
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Prezentowana tutaj spółka Fracht to uznana oraz doceniana firma zajmująca się logistyką i spedycją, na
rodzimym rynku istnieje już od dwudziestu lat. Obecnie jest w posiadaniu pięćdziesięciu samochodów
ciężarowych, a cała flota to ponad 300 pojazdów. Nasza firma ciągle wzmacnia swoją pozycję na rynku
logistycznym, o czym świadczą czołowe miejsca w rankingach i nagrody jak na przykład Gazela Biznesu czy
Gepard Biznesu. Naszym celem jest jakość - pracujemy w oparciu o najwyższe kanony i nieprzerwanie
usprawniamy poziom obsługi naszych klientów. Dla nas jakość jest związana w głównej mierze z
dotrzymywaniem terminów, skutecznością, fachowością. Fracht wykorzystuje tylko innowacyjne urządzenie
stosowane w transporcie, dzięki czemu istnieje sposobność nieprzerwanego sprawdzania transportu, czasu
dostawy, bądź nadania listów przewozowych natychmiast po wyładunku. Kompletny wachlarz naszych usług
obejmuje kompleksową obsługę transportową, w której skład wchodzą: planowanie tras przewozu,
ubezpieczenia cargo, transport ponadgabarytowy, usługi celne, magazynowanie, konfekcjonowanie,
opakowywanie i przepakowywanie. Zważając na transport drogowy, to naszym zabezpieczeniem jest
punktualność i pewność dostaw, dlatego nadzorujemy, aby nasza flota stale była dobrze przygotowana - nasz
tabor jest nowy - średni wiek pojazdów ciężarowych to dwa lata. Gwarantujemy: organizację odprawy celnej i
obsługi importowej na lotnisku docelowym, to nie wszystkie usługi lotniczego transportu firmy Fracht, by
zdobyć więcej wiadomości zajrzyj na stronę http://www. fracht. pl. Przedsiębiorstwa, które szukają zaufanego
partnera w logistyce zapraszamy na stronę internetową www. fracht. pl - zapoznaj się dokładnie z z usługami
firmy Fracht.
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