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Od momentu założenia ﬁrmy, czyli od 1993 roku, koncentrujemy się na dostarczeniu naszym klientom komplekso-

Grupa ZET to kompletne podejście do obszaru transportu, spedycji i logistyki, którą tworzy kilka podmiotów. Jakie

wych usług o najwyższej jakości. Pomagają nam w tym: zespół wykwaliﬁkowanych specjalistów, nowoczesny tabor

podmioty tworzą Grupę ZET?

i technologia, bardzo dobra organizacja pracy, jak również nasze indywidualne podejście do każdego klienta.

ZET Transport
To kompleksowe podejście
do obszaru usług spedycyj no - l o g i styc z nyc h ,
transportu międzynarodowego i transportu krajowego.

ZET Transport
Austria

ZET Transport
Agencja Celna

Truck Partner

Oddział w Austrii

Kompleksowa obsługa celna

ZET Transport
Słowacja

ZET Logistic sp. z o.o.

Serwis, części zamienne
do samochodów ciężarowych i naczep.

ITC

Projekty transportowe

Oddział na Słowacji

Niezależny dealer sprzętu
użytkowego. W ofercie
używane ciągniki siodłowe, jak i nowe naczepy
wielu typów.

ZET Transport w liczbach

Misja i jakość

Zrównoważony rozwój

/ Znajdujemy rozwiązania dopasowane
do oczekiwań klientów.

/ Z myślą o środowisku.

Zawsze

patrzymy

przyszłościowo,

dążąc

do

ekspansji na nowe rynki i wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom kontrahentów. Naszym głównym
celem jest budowanie z Klientami trwałych relacji
biznesowych opartych na wzajemnym zaufaniu i
zrozumieniu. Skuteczna realizacja tych celów na
najwyższym poziomie daje nam satysfakcję oraz
buduje fundamenty wspólnego sukcesu.

W obszarze działalności ﬁrmy transportowej
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/ Dynamika transportów w ciągu ostatnich 10 lat.
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rozwój naszej ﬁrmy przebiegał w sposób zrówkę paliwową, jak również szereg szkoleń dla
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bezpiecznej jazdy. W ciągu ostatnich 5 lat
zmniejszyliśmy średnie zużycie paliwa o 4 litry.
100% naszych ciągników jest zgodnych z normą
EURO 6.
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W I ĘC E J I N FO

Obsługujemy wszystkie gałęzie przemysłu na
terenie całej Europy i Azji Zachodniej. Oferujemy regularną obsługę z gwarancją całorocznych

Dla naszych Klientów realizujemy kompleksową usługę spedycji morskiej, lotniczej i kolejowej, Współpracu-

dostaw, jak również realizujemy dostawy projek-

jemy bezpośrednio z wiodącymi armatorami i agentami.

towe. Nie boimy się wyzwań i jesteśmy otwarci

Więcej informacji: e-mail: OVS@zettransport.com.pl tel. +48 694 404 432

na niestandardowe potrzeby klientów.
Realizujemy:
- Transport całopojazdowy i drobnicowy,
- Transport ADR na wszystkich obsługiwanych
kierunkach,
- Transport w temperaturze kontrolowanej, np.
wyroby farmaceutyczne.

Transport drogowy przesyłek lotniczych to jedna
z naszych specjalizacji. Wykonywany jest on w
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów
oferujemy transport kombinowany drogowo-kolejowy. Transport intermodalny niesie ze sobą
szereg korzyści, które czynią z niego atrakcyjną
alternatywę do transportu drogowego.
Są to m.in.:
- niższa emisja CO2,
- większa pewność i terminowość dostaw,
- mniejsza wrażliwość na czynniki pogodowe,
natężenie ruchu i zakazy świąteczne/weekendowe.

oparciu o odpowiednio przeszkolone, 2-osobowe zespoły kierowców. Transport tego rodzaju
odbywa

się

przy

pomocy

specjalistycznych

naczep z podłogami rolkowymi.
Posiadamy

status

zarejestrowanego

agenta,

który nadawany jest przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego. Status ten stanowi gwarancję najwyższego standardu bezpieczeństwa w łańcuchu
dostaw.

WI ĘCEJ INFO

BDF to system wymiennych nadwozi, który umożliwia proste odłączenie zabudowy od podwozia. Nadwozia
wymienne posiadają różne rodzaje zabudowy (m.in. plandekowa, ze sztywnymi ścianami, chłodnicza) i mogą funkcjonować zarówno jako środek transportu, ale także jako mobilny moduł magazynowy.

– Nasza ﬂota liczy ponad 300 pojazdów, których
średni wiek wynosi mniej niż 1,5 roku.
– Wszystkie pojazdy są wyposażone w materiały
zapewniające odpowiednie zabezpieczenie ładunku
(pasy, maty antypoślizgowe, kantówki itd.), a kierowcy posiadają niezbędną odzież i akcesoria ochronne
(kaski, kamizelki odblaskowe, buty robocze, okulary
ochronne itd.).
– Cześć naszej ﬂoty przygotowana jest do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.
– W przypadku pilnych dostaw dysponujemy
załogami złożonymi z dwóch kierowców.

– Ciągniki ZET Transport są objęte fabrycznym
pakietem serwisowym. Dodatkowo, dysponujemy
własnym mobilnym zespołem serwisowym dostępnym 24/7, a w razie konieczności współpracujemy z
siecią partnerskich serwisów zewnętrznych w całej
Europie.
– Każdy pojazd wyposażony jest w nawigację GPS z
systemem Geofencing oraz skaner dokumentów.
Ponadto, korzystamy z telematycznego systemu
zarządzania ﬂotą TRANSICS, który zapewnia płynną
wymianę szeregu informacji pomiędzy kierowcą i
pojazdem a bazą.

ZET Transport Agencja Celna z oddziałami w
Nowym Sączu i w Raciborzu, działa od 2004
roku. Oferuje kompleksową i rzetelną obsługę
celną w zakresie: przygotowania

dokumentów

niezbędnych do dokonania odprawy celnej,
procedur WPT, dokonywania zgłoszeń celnych,
150km / DE

doradztwa celnego, a także zabezpieczenia

HALA WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

DOMASŁAW / WROCŁAW

należności celnych i podatkowych.

100km / CZ

Utworzenie stolarni zrodziło się z potrzeby
posiadania produktu najwyższej jakości. Dotychczasowa współpraca z dostawcami gotowych
materiałów do produkcji opakowań pozostawiała

- lokalizacja = Domasław, powiat wrocławski
- powierzchnia = 2000m2
- wysokość użytkowa = 10m

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE:

wiele do życzenia, stąd idea uruchomienia
własnej stolarni. I tak od 2011 roku nasi pracow-

- oferta kompleksowej obsługi logistycznej

- 8km do węzła Wrocław - Południe

nicy przygotowują nie tylko opakowania, ale i

- możliwość wyposażenia według wskazań klienta

- 150km A4 do granicy niemieckiej

palety, zgodnie z wymaganiami klienta.

- planowany termin oddania = marzec 2022

- 100km do granicy czeskiej
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