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Grot Transport to firma pochodząca z Łodzi i mająca w niej swoją siedzibę od początku istnienia, czyli od
roku 1997. Podczas tych siedemnastu lat pracy firma zdobyła wysoką pozycję rzetelnej oraz sprawdzonej.
Przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi i ma potrzebne zezwolenia oraz koncesje. Wśród nich znajdują
się między innymi: Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym
Rzeczy, Licencja na wykonywanie Międzynarodowego Przewozu Drogowego. Grot Transport ma wykupiony
pełny pakiet ubezpieczeń. Gwarantuje nimi bezpieczeństwo przewożonych towarów swoich klientów. Firma
wypracowała sobie wysoką jakość, jest rzetelna i ponad wszystko ceni punktualność. Jest to przedsiębiorstwo
bardzo wiarygodne. Jest to uzasadnione zadowolenie klientów, ale i małą rotacją kadry pracowniczej. Ta z
kolei jest odpowiednio przeszkolona. Pracownicy posiadają wymagane uprawnienia (do prowadzenia
samochodów ciężarowych, przewożenia towarów etc. ). Grot Transport ma własne zaplecze biurowe oraz
serwisowe. Gwarantuje to sprawność obsługi klienta. Dzięki własnym serwisom przedsiębiorstwo jest w
stanie szybko poradzić sobie z usterkami oraz problemami technicznymi własnych środków transportu. Z
kolei poprzez własne biura i księgowe obsługa dokumentacji naszych klientów jest na najwyższym poziomie i
zawsze na czas. Firma Grot Transport zajmuje się także zorganizowaniem przeprowadzek. Dotyczy to
zarówno w przeprowadzek krajowych jak i zagranicznych. Do tego dochodzą również te lokalne, na terenie
Łodzi. Wyróżnikiem Grot Transport jest to, że bierze pełną odpowiedzialność za mienie, które jest jej
powierzane przez klienta. Przeprowadzki dla firmy to nie tylko transport, ale także pakowanie (dostarczamy
również pudełka, skrzynki), załadunek i wyładunek, wnoszenie i znoszenie paczek, ich rozpakowanie i
ustawieniu mebli według wytycznych klientów. Przedsiębiorstwo oferuje także odbiór i dostarczenia paczek
od i do firm kurierskich, np. przy wystawach.
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