
ZET Transport jest rodzinną firmą transporto-
wą obecną na europejskich rynkach od 1993 
roku. Świadczymy usługi w zakresie transpor-
tu międzynarodowego i krajowego, jak rów-
nież usługi celne oraz usługi dodatkowe.
Nasz zespół stanowią wykwalifikowani spe-
cjaliści potrafiący dostosować się do indy-
widualnych wymagań klienta i realizować 
powierzone im zadania na najwyższym po-
ziomie.

 Transport międzynarodowy i spe- 
 dycja

Filarem działalności ZET Transport jest trans-
port międzynarodowy, a jego dopełnieniem 
są usługi transportu krajowego:

•	obsługujemy wszystkie gałęzie przemysłu   
 na terenie całej Europy i zachodniej części  
  Azji,
•	transporty całopojazdowe i drobnicowe,
•	transport w temperaturze kontrolowanej   
 (naczepy chłodnie i izotermy),
•	oferujemy transport ADR (przewóz materia- 
 łów niebezpiecznych) na wszystkich obsłu- 
 giwanych kierunkach,
•	realizujemy dostawy na rynki wschodnie  
 (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan), za- 
 równo z Polski jak i innych krajów europej- 
 skich.

Transport wykonujemy w oparciu o własny, 
nowoczesny tabor, wyposażony w zaawan-
sowane systemy telematyczne, kierowany i 
zarządzany przez doświadczoną kadrę.
  

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja 
międzynarodowa, wykonywana w oparciu o 
bazę sprawdzonych podwykonawców.

     Oddziały zagraniczne i usługi celne

W naszej działalności na rynkach międzyna-
rodowych wspierają nas: 
• 2 oddziały zagraniczne: w Austrii i Słowacji, 
• Agencja Celna ZET Transport, z oddziałami  
 w Nowym Sączu i w Raciborzu, oferująca  
 szeroki zakres usług celnych.

     Kompleksowa oferta

Cechą charakterystyczną ZET Transport jest 
wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta i dostoso-
wywanie rodzaju oferowanej usługi do jego 
indywidualnych potrzeb.

Naszym Klientom świadczymy usługi dodat-
kowe, m.in.:
•	przeładunkowe,
•	pakowania - posiadamy własny zakład sto-  
 larski produkujący palety i opakowania  
 drewniane wg wymagań klienta,
•	transportu wewnętrznego.

Jesteśmy zawsze otwarci na nowe projekty, 
nie boimy się wyzwań, naszym celem jest do-
starczenie klientowi kompleksowej usługi naj-
wyższej jakości.



     Filozofia

Filozofia Zet Transport opiera się na koncepcji 
budowy organizacji, której struktura i kompe-
tencje gwarantują dostarczenie klientowi kom-
pleksowej usługi najwyższej jakości z zacho-
waniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Polityka środowiskowa – celem ZET Transport 
jest ciągły rozwój Firmy z jednoczesnym po-
szanowaniem środowiska naturalnego. 
Systematycznie wymieniamy sprzęt, kupując 
najnowocześniejsze ciągniki siodłowe i na-
czepy, których wpływ na otoczenie jest mini-
malizowany dzięki zaawansowanym  techno-
logiom.

Nowoczesny tabor to także lepszy komfort 
pracy kierowców i większe bezpieczeństwo 
na drogach. Jednocześnie prowadzimy dzia-
łania zmierzające do ograniczenia poziomu 
zużycia paliwa, wprowadziliśmy rygorystycz-
ną politykę paliwową i konsekwentnie ją egze-
kwujemy. Kładziemy również nacisk na kulturę 
jazdy, szkoląc naszych kierowców w zakresie 
ekologicznej i bezpiecznej jazdy. 

  Jakość

Nasze działania w zakresie zarządzania ja-
kością zyskały uznanie zewnętrznych instytu-
cji. 

W lipcu 2003 roku wdrożyliśmy System Za-
rządzania Jakością ISO 9001 (obecnie: 
9001:2008).
 

W grudniu 2012 roku uzyskaliśmy certyfikat 
wspólnotowy AEO – Authorized Economic 
Operator, który potwierdza wiarygodność 
ZET Transport na rynku międzynarodowym - 
pozwala na sprawniejsze i szybsze działanie 
w ramach odpraw celnych transportów mię-
dzynarodowych i daje gwarancje dostarcze-
nia towarów na czas.

 Sprzęt i Technologia

Wszystkie pojazdy są wyposażone w materia-
ły zapewniające odpowiednie zabezpieczenie 
ładunku (pasy, maty antypoślizgowe, kantówki 
itd.), a kierowcy posiadają niezbędną odzież i 
akcesoria ochronne (kaski, kamizelki odblasko-
we, buty robocze, okulary ochronne itd.).

Cześć naszej floty przygotowana jest do prze-
wozu materiałów niebezpiecznych ADR. Posia-
damy specjalistyczne naczepy typu: JOLODA 
do przewozu ładunków lotniczych.

W przypadku pilnych dostaw dysponujemy za-
łogami złożonymi z dwóch kierowców.

Ciągniki ZET Transport są objęte fabrycznym 
pakietem serwisowym. Dodatkowo, dysponuje-
my własnym mobilnym zespołem serwisowym 
dostępnym 24/7, a w razie konieczności współ-
pracujemy z siecią partnerskich serwisów ze-
wnętrznych w całej Europie.

Korzystamy z systemu zarządzania flotą TRAN-
SICS, który zapewnia płynną wymianę szeregu 
informacji pomiędzy kierowcą i pojazdem a 
bazą.

Prowadzimy własny serwis ciągników siodło-
wych i naczep, zorganizowany w postaci nie-
zależnej firmy Truck Partner sp. z o.o. Mamy 
również w naszej strukturze niezależnego de-
alera sprzętu transportowego – firmę ITC sp. z 
o.o. Działalność obu tych podmiotów w istotny 
sposób wspomaga proces odnowy floty i uła-
twia utrzymanie naszych ciągników i naczep w 
nienagannym stanie technicznym.




