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O nas 

Kiedykolwiek poszukujesz niezawodnego dostawcy usług transportowych jesteśmy przekonani, 

że będziesz zadowolony z świadczonych przez nas usług. 

Firma Sprint jest dostawcą kompleksowych rozwiązań 

logistycznych. Nasza siedziba główna zlokalizowana jest 

w Mielcu skąd współpracujemy z klientami w całej Polsce 

jak i Europie, wspierając ich krajowe oraz 

międzynarodowe potrzeby logistyczne w transporcie 

drogowym. Naszą domeną są również usługi 

magazynowania tymczasowego gotowych produktów 

oraz materiałów składowych. 

Jako Sprint dumnie wyprzedzamy naszych konkurentów 

oferując im niezawodne usługi transportowe. Bazując na 

naszym know-how popartym bagażem doświadczenień 

oraz najnowszymi technologiami, firma Sprint jest 

synonimem niezawodności oraz efektywności na którą 

mogą Państwo liczyć. 

W tym folderze reklamowym znajdą Państwo 

zestawienie oferowanych przez nas usług wraz  

z przykładami klientów którzy powierzyli nam swoje 

usługi transportowe. 

Zapoznaj się z naszymi Zdolnościami oraz 

Możliwościami by przekonać się kim jesteśmy. 

Będziemy współpracować z Państwem ramię w ramię w celu pełnego zrozumienia wartości oraz strategii 

transportowej Państwa firmy. Bazując na naszym know-how wspólnie określimy najskuteczniejsze 

rozwiązania transportowe, uzyskując najlepsze rezultaty oraz najlepszą jakość. 

Kim jesteśmy ? Czym się zajmujemy ? 

Jesteśmy niezawodną, elastyczną firmą transportową 

specjalizująca się w obsłudze przewozów 

ponadgabarytowych. Pracujemy ramię w ramię  

z naszymi klientami zaspokajając ich potrzeby 

logistyczne. Kiedykolwiek poszukujesz niezawodnego 

dostawcy usług transportowych jesteśmy przekonani że 

będziesz zadowolony z świadczonych przez nas usług. 

» Standardowe i ponadgabarytowe usługi transportowe 

» Magazyn tymczasowy 

 

Staramy się być najlepsi w tym co robimy i co oferujemy: 
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 Naczepa uniwersalna ogólnego przeznaczenia (Dry van) – dla standardowo pakowanych ładunków, które 

nie wymagają specjalistycznych warunków transportowych. 

 Płaska otwarta naczepa (Flatbed) - dla transportu ponadgabarytowego oraz transportu dużych ładunków 

produkcyjnych lub budowlanych, wybór platformy nośnej typu open bed jest najlepszym rozwiązaniem. 

 Naczepa typu jumbo (Step Deck) – naczepa niskiego załadunku przystosowana szczególnie dla 

załadunków i rozładunków wózków widłowych. 

 Naczepa podwójnego załadunku (Double Deck Trailer) – najlepsza dla dużej ilośći ładunku w małych 

rozmiarach. 

 
 

 Pełna obsługa transportu – wszystko jest przygotowane za Ciebie. Twój ładunek zostanie odebrany ze 

wskazanego miejsca i dostarczony do wybranej lokalizacji. Wszystkie dokumenty oraz formalności 

przygotowujemy za Ciebie. 

 Transport krytyczny lub przyśpieszony – możemy zorganizować dla Państwa firmy transport 

przyśpieszony. Przesyłka jest odbierana i dostarczana jest w przyśpieszonym tempie. 

 Transport ponadgabarytowy – wymaga specjalnych naczep oraz specjalnego wyposażenia. W obu 

wypadkach, przygotujemy wszystko za Ciebie. 

 

 

Usługi transportu drogowego 

Firma Sprint oferuje pełne wsparcie dla wszystkich potrzeb związanych z transportem drogowym. 

Wspieramy lokalny, międzymiastowy oraz międzynarodowy transport drogowy, w tym ładunki standardowe 

oraz ponadgabarytowe. Prowadzimy działalność za pośrednictwem szerokiej floty pojazdów oraz 

szczegółowo wyselekcjonowanej grupie partnerów biznesowych. Przedstawiamy poszczególne rodzaje 

naszych usług: 

Magazyn tymczasowy 

Sprint transport oferuje magazynowanie tymczasowe szerokiej bazy produktów oraz materiałów.  

W pełni zadaszony i zabudowany magazyn zlokalizowany obok siedziby głównej firmy Sprint zapewnia 

ochronę i bezpieczeństwo dla Twojej własności. 

Transport ciężarowy 

Świadczone usługi logistyczne 

Specjalistyczne usługo 
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Skontaktuj się z nami 

Sprint 

Dębicka 34  

39-300 Mielec 

Poland 

+48 574 565 557 

transport@sprint-mielec.eu  

www.sprint-mielec.eu 

 

Europa 

Mielec - Polska 

Nasi partnerzy 

 
Jesteśmy otwarci na pracę w systemach zarządzania relacjami z klientami typu CRM. 
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