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Fracht firma transportowa z Wrocławia
http://fracht.pl

Wrocławska firma Fracht. pl to jedna z większych i bardziej doświadczonych firm spedycyjnych w Polsce
spedycją i logistyką trudni się już 20 lat, w tym okresie zbierała doświadczenie oraz uznanie, uczestnicząc w
wielu projektach. Firma Fracht stawia na jakość - to jakość obsługi klienta jest dla nas najważniejsza, dzięki
temu nasi klienci unowocześniają swoje przedsiębiorstwa, a my liczymy na ich dobrą renomę. Spółka Fracht
wykorzystuje tylko nowoczesne urządzenie stosowane w transporcie, dzięki czemu jest sposobność
nieustającego monitorowania przewozu, czasu dostawy, bądź nadania aktów przewozowych w krótkim czasie
po rozładunku. Działamy w kliku dziedzinach transportu: planowanie tras przewozu, ubezpieczenia cargo,
transport ponadgabarytowy, usługi celne, magazynowanie, konfekcjonowanie, opakowywanie i
przepakowywanie. Biorąc pod uwagę transport drogowy, to naszą firmową gwarancją jest punktualność oraz
pewność dowozów, dlatego czuwamy, by firmowe samochody zawsze były sprawne - nasz tabor nie jest
wyeksploatowany - średni wiek pojazdów ciężarowych to dwa lata. Fracht ma 50 pojazdów do stałego
użytkowania, stale poszerzamy swój tabor, inwestujemy w nowoczesne ciężarówki, jakie spełniają najwyższe
standardy eko i bezpieczeństwa. Zajmujemy się między innymi transportem ponadgabarytowym, zarówno w
kraju, jak i poza jego granicami. Firma Fracht posiada profesjonalne samochody, jakie gwarantują transport
ładunków o niestandardowych rozmiarach. W naszej ofercie posiadamy transport ponadgabarytowy takich
ładunków jak: konstrukcje stalowe, elementów mostów, części wiatraków, turbiny Gwarantujemy: organizację
odprawy celnej i obsługi importowej na lotnisku docelowym, ale to nie wszystko, by zdobyć więcej
wiadomości wejdź na stronę www. fracht. pl. Jeżeli poszukujesz godnego zaufania kontrahenta z branży
transportowej, sprawdź http://fracht. pl, dowiedz się kto nam zaufał.
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