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WPROWADZENIE
EUROCARTRANS

ma

za

sob

ponad

dziesi cioletni tradycj zawodow w bran y, co
czyni z nas młod , ale skonsolidowan

ﬁrm

w

sektorze transportowym. Ten czas pozwolił nam
sta

si

jedn

z ﬁrm o najwi kszej prognozie

wzrostu w ramach sektora.

Obecnie jeste my liderem w transporcie stali w
kr gach

w

całej

Europie,

odpowiadaj c

za

dostarczanie ich do wielu wiod cych ﬁrm w
swojej dziedzinie. Realizujemy to zadanie dzi ki
ﬂocie ponad 70 tautlinerów, wyposa onych w
zagł bienia do transportu kr gów.

Ka dego dnia d ymy do zadowolenia naszych
klientów,

odbywaj c

podró e

po

całej

Europie,wspierani przez wysoko wykwaliﬁkowany
i

wyposa ony

personel,

którego

celem

jest

zapewnienie RZETELNEJ i JAKO CIOWEJ obsługi.
Ponadto, dysponujemy systemem GPS, który
pozwala

nam

pozna

lokalizacj

w

czasie

rzeczywistym i status ładunku, oraz dokładny
dzień i czas dostawy.

Zapewniamy Państwu profesjonaln
obsług ,

zgodnie

z

Państwa

i szybk

potrzebami

i

wymaganiami, zapewniaj c Państwu efektywne i
ekonomiczne rozwi zania, w celu
przyczynienia

si

do

poprawy

wizerunku

i

konkurencyjno ci Państwa ﬁrmy.

Nasza siedziba znajduje si 5,6 kilometrów od drogi ł cz cej Cártam i Churrian (A-7052), 15 minut od
stolicy Malagi. Dysponujemy miejscem na ponad 200 pojazdów, a tak e warsztatem, stacj benzynow ,
myjni samochodow , sal konferencyjn , kuchni i prysznicem dla kierowców.
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WIZJA
Jedynym celem EUROCARTRANS jest
osi gni cie SATYSFAKCJI, ZAUFANIA i
LOJALNO CI
Dlatego

naszych

zawsze

klientów.

stawiamy

na

indywidualn opiek w wielu j zykach,
co

pozwala

nam

potrzeby

pozna

i

spersonalizowan

Państwa
opracowa

obsług .

Aby

sprosta temu wyzwaniu, polegamy na
do wiadczeniu
skutecznego
mówi

na

francusku,
hiszpańsku,

profesjonalnego
zespołu,

poziomie
angielsku,

i

potraﬁ cego
ojczystym
niemiecku

stosowaniu

po
i

najbardziej

zaawansowanych technologii i ci głym
uaktualnianiu naszych materiałów.

Wszystko to pozwoliło rozszerzy nasz
zasi g geograﬁczny w całej Europie,
zdywersyﬁkowa

nasz

działalno

i

wiadczy nasze usługi logistyczne dla
przedsi biorstw z ró nych bran , takich
jak

przemysł

metalurgia,

elazny

hutnictwo,

i

stalowy,

motoryzacja,

budownictwo, sektor rolniczy, zdrowie i
uroda,

oraz

dystrybucja

wielkogabarytowa.

Obecnie oferujemy nasze usługi w ponad 16 krajach Unii Europejskiej, a ka dego dnia d ymy do
osi gni cia nowego celu, zawsze z my l o przyszło ci i dalszym rozwoju naszej ﬁrmy.
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NASZE RODKI
Posiadamy ponad 70 pojazdów w pełni
wyposa onych, aby przewie

Państwa

ładunek w dowolne miejsce.
Nasi

kierowcy

posiadaj

wszystkie

elementy niezb dne do zabezpieczenia
ładunku:

pasy

mocuj ce

(500

DAN),

napinacze, wgł bienia do trzymania szpuli,
co

najmniej

podtrzymuj cych

3

pary

słupów

wgł bienie,

elementy

antypo lizgowe, kable rozruchowe TIR,
ochraniacze naro ników itp.
Wszystkie nasze pojazdy mog dokonywa
załadunku i rozładunku tylnego, bocznego
lub górnego, co pozwala na dostosowanie
do

potrzeb

stworzenie

naszych
warunków,

klientów,
w

oraz

których

załadunek i rozładunek towarów był jak
najłatwiejszy.
Dodatkowo nasze pojazdy posiadaj poszerzenia umo liwiaj ce dost p do platformy dla ładunków o
specjalnej szeroko ci, jak równie system GPS, który pozwala nam pozna w czasie rzeczywistym ich
lokalizacj , z zamiarem dostarczenia klientowi wszelkich potrzebnych mu informacji.

Staramy si równie stale wprowadza
innowacje,

wdra aj c

pojazdach

najnowsze

znajduj c si

w

naszych

technologie

i

zawsze w czołówce, je li

chodzi o Transport l dowy, zawsze
d

c

do

zagwarantowania

jako ci

przesyłki i zwi kszenia zadowolenia
naszych klientów.
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NASZE USŁUGI
EUROCARTRANS
rozwi zania

w

oferuje
zakresie

Państwu
importu,

najlepsze
eksportu

i

transportu krajowego. Gwarantujemy najlepsze
ceny

i

najlepszy

serwis,

zawsze

staraj c

si

maksymalnie Państwa usatysfakcjonowa , oraz
zrealizowa szybk i niezawodn dostaw .

Oto kilka przykładów transportów, które zwykle
realizujemy:

01

02

03

04

05

06

07

Materiał stalowy i metalurgiczny.
(kr gi, blachy, belki...)
Maszyny rolnicze
(traktory, maszyny uprawowe...)
Sprz t

przemysłowy

i

wyposa enie

samochodowe
rodki

spo ywcze

(surowce

dla

produkcji, produkty pakowane...)
Napoje i transport płynów butelkowanych
(woda, rodki czysto ci...)
Produkty dla zdrowia i urody (paletyzacja
w celu dystrybucji do magazynu)
Dystrybucja wielkogabarytowa (paczki i
inne przesyłki o du ej obj to ci)
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NASZ ZESPÓŁ
PACO RUIZ
Kierownik

Tel: +34 608 90 50 56
Email: paco@eurocartrans.eu
J zyki: hiszpański, niemiecki, angielski, francuski

ÓSCAR GÁMEZ
Kierownik ds. ruchu (krajowego i eksportowego)

Tel: +34 619 01 95 16
J zyki: hiszpański

Email: oscar@eurocartrans.eu

CÉSAR FLORES
Zarz dzaj cy ruchem (import)

Tel: +34 647 28 87 83
Email: cesar@eurocartrans.eu
J zyki: hiszpański, francuski, angielski

PEDRO ALARCÓN
Wydział Ruchu Drogowego

Tel: +34 672 74 06 70
Email: pedro@eurocartrans.eu
J zyki: hiszpański, angielski, francuski

MERCEDES CLAVERO
Administracja

Tel: +34 682 19 77 71
Email: mercedes@eurocartrans.eu
J zyki: hiszpański, angielski

SUSANA FERNÁNDEZ
Administracja

Tel: +34 648 79 91 90
Email: admon@eurocartrans.eu
J zyki: hiszpański, angielski, włoski
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KONTAKT
Crta. Cártama - Churriana, A-7052, Km 5.6
29130 Alhaurín de la Torre - Málaga - Hiszpania
+ 34 951 311 168
+ 34 951 311 381 (fax)
comercial@eurocartrans.eu
www.eurocartrans.eu

