
Firma Martex jest jedna z najprężniej rozwijających się firm transportowych na rynku specjalizująca się 
w branży przewozów ekspresowych. Funkcjonujemy na rynku od 1989 roku przez co wypracowaliśmy 
sobie wśród klientów zaufanie, profesjonalizm, a przede wszystkim doświadczenie. W odróżnieniu od 
konkurencji korzystamy z własnej sprawdzonej niezawodnej floty. Dzięki współpracy z nami sprzedaż i 
wymiana towarów w kraju i europie jest łatwiejsza. W epoce globalnej wioski wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom klientów gdyż rozumiemy jak ważny jest czas oraz doświadczona kadra znająca prawa i 
zagadnienia związane z transportem międzynarodowym. Nowy tabor gwarantuje terminowe realizacje 
zleceń. 

    Oferujemy transport i Spedycje Krajową, oraz międzynarodową. Jeździmy po całej Uni Europejskiej! 
Współpracujemy nie tylko z dużymi firmami, ale również z przedsiębiorstwami średnimi i małymi.   
Rozbudowane systemy zarządzania transportem oraz relacjami z Klientem pozwalają nam dostosować 
daną usługę do indywidualnych wymagań. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń 
ładunkową, jesteśmy otwarci na nawiązywanie relacji z nowymi firmami transportowymi.
     Wyróżnia nas rzetelność, oraz to, iż  swe usługi świadczymy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
Oferujemy m. in. dostawy w trybie „just in time” oraz usługę door-to-door dla mniejszych przesyłek.

       Posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP) 150 tys. dolarów w 
transporcie europejskim oraz 100 tys. zł. w transporcie krajowym. W razie potrzeby możemy podnieść 
wartość ubezpieczenia, co dla naszych klientów stanowi gwarancję bezpieczeństwa.

      Dysponujemy samochodami marki Iveco, Fiat, Peugeot. W naszej firmie zależy nam na ekologii  
przez co nasze samochody posiadają silniki o emisji spalin Euro5, oraz Euro6. Z każdym miesiącem 
staramy się eliminować samochody z silnikiem Euro5 i wprowadzamy samochody z coraz to nowszymi 
bardziej przyjaznymi dla środowiska technologiami. Nasza flota posiada zabudowy sztywne, plandeki 
oraz chłodnie. Jednorazowo jesteśmy gotowi przewieźć do 7 ton lub do 14 palet  jednym samochodem, 
przy czym można mnożyć ilość samochodów.
 

       Jesteśmy godnym zaufania partnerem, o czym przekonało się już wielu zadowolonych klientów. To 
co nasz cechuje i z czego jesteśmy dumni możemy zaproponować również Państwu. Liczymy na owocną 
współpracę, która każdej ze stron przyniesie wymierne korzyści. Wyrażamy przekonanie, iż troska o 
klienta, bezpieczeństwo i obopólne zaufanie to podstawa każdej udanej transakcji. Praca to nasza pasja, 
co staramy się podkreślać we wszystkich naszych działaniach. Dla nas transport i spedycja 
międzynarodowa nie mają żadnych tajemnic.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą korzystną ofertą i zachęcamy do kontaktu i 
współpracy!

Z myślą o waszych sukcesach!
Zarząd F.H.U MARTEX

Spedycja krajowa
       i miedzynarodowa



Oferta
Obsługujemy realizacje importowe i eksportowe w kierunku Europy Zachodniej,
Południowej, Środkowej, Skandynawii 

Ekspresowy transport samochodami o ładowności do 1,5 t.  (do 12 europalet)

Konsolidacja ładunków drobnicowych i częściowych

Posiadamy Licencje Ministra Infrastruktury

Posiadamy ubezpieczenie OCP

Z naszymi kierowcami mamy stałą łączność GSM oraz GPS

Pojazdy na miejsce załadunku jesteśmy w stanie podstawić o każdej porze dnia
przez cały tydzień

Transport towarów do 7 ton

Możliwość transportu do 33 m3

Organizacja transportu towarów chłodzonych w temperaturze od -20 do +20 st. C

Rodzaj pojazdu

Peugeot Boxer 4,9m 2,16m 2,3m 25m3 1,5t 10

Długość Szerokość Wysokość Objętość
Max. waga
towaru Palety euro

Flota

Peugeot Boxer 4,9m 2,23m 2,5m 27m3 1,5t 10

Peugeot Boxer
z windą

4,2m 2,23m 2,28m 21m3 1,5t 8

Iveco Daily 4,2m 2,2m 2,0m 18m3 1,5t 8

Iveco Daily
z windą

4,2m 2,45m 2,55m 26m3 1,5t 10

Iveco Daily
+

4,2m 2,2m 2,3m 21m3 4,5t 8

Przyczepa 3,2m 2,1m 2,17m 14m3 2,5t 6

Iveco Daily 4,5m 1,8m 1,8m 14m3 1,5t 5

Iveco Daily 5,3m 2,45m 2,5m 33m3 1,5t 12

Iveco Daily chłodnia
(-20ºC do +20ºC)

4,2m 2,1m 2,1m 15m3 1,5t 8

Fiat Fiorino 1,4m 1,1m 1,0m 1,7m3 0,7t 1



Gwarancja dostawy na określony następny dzień

Gwarancja dostawy do godziny 8:00

Gwarancja dostawy do godziny 10:00

Gwarancja dostawy do godziny 12:00

Dostawa wieczorna w godzinach 17:00-23:00

Dokumenty zwrotne

Pobranie należności

Zwrot Palet

Paletyzacja lub przepakowanie towaru

Dojazd do klienta bez podjęcia przesyłki

Przechowywanie przesyłi na magazynie (szt. za dobę)

Przesłanie elektronicznej kopii w ciągu 24h od rozładunku

Ubezpieczenie

Wniesienie towaru

* Transport spedycyjny całopojazdowy do pozostałych krajów Europy - wycena indywidualna.

* Cennik obowiązuje od 01.10.2016r.

* Podane ceny są cenami netto.

+50 EUR

+75 EUR

+50 EUR

+25 EUR

+30% wartości frachtu,
nie mniej niż 60 EUR

7 EUR

11 EUR

10 EUR

40 EUR

50 EUR

25 EUR

10 EUR

w cenie usługi

wycena indywidualna

Cennik usług dodatkowych

Spedycja miedzynarodowa
Słowacja, Czechy, Austria, Wegry, Litwa

Wycena kosztów drobnicowych w innych krajach niż podane
powyżej, oraz kosztów związanych z transportem

całosamochodowym w całej europie pod numerem 509 654 349

europaleta do 500kg

europaleta do 1000kg
*Dopłata do palety nie większej niż 120x120cm - 50 EUR

122 EUR

160 EUR

paczka do 50kg 78 EUR

Standard paletowy

Drobnica

120-300cm

301-400cm

401-500cm

+50 EUR

+100 EUR

+150 EUR

Przesyłki dłuzycowe



europaleta do 500kg

europaleta do 1000kg
*Dopłata do palety nie większej niż 120x120cm - 50 PLN

245 PLN

320 PLN

Wycena ilości całosamochodowych
pod numerem 509 654 349

paczka do 50kg 155 PLN

Gwarancja dostawy na określony następny dzień

Gwarancja dostawy do godziny 8:00

Gwarancja dostawy do godziny 10:00

Gwarancja dostawy do godziny 12:00

Dostawa wieczorna w godzinach 17:00-23:00

Dokumenty zwrotne

Pobranie należności

Zwrot Palet

Paletyzacja lub przepakowanie towaru

Dojazd do klienta bez podjęcia przesyłki

Przechowywanie przesyłi na magazynie (szt. za dobę)

Przesłanie elektronicznej kopii w ciągu 24h od rozładunku

Ubezpieczenie

Wniesienie towaru

* Maksymalna kwota pobraniowa na jednym liście przewozowym wynosi 4000zł, w przypadku większej kwoty
   należy skonsultować się z Biurem Obsługi Klienta. Zwrotowi podlegają tylko palety cechowane EURO - EPAL.

* Cennik obowiązuje od 01.10.2016r.

* Podane ceny są cenami netto.

+100 PLN

+150 PLN

+100 PLN

+50 PLN

+30% wartości frachtu,
nie mniej niż 120 PLN

14 PLN

22 PLN

20 PLN

80 PLN

100 PLN

50 PLN

20 PLN

w cenie usługi

wycena indywidualna

Standard paletowy

Drobnica

120-300cm

301-400cm

401-500cm

+100 PLN

+200 PLN

+300 PLN

Cennik usług dodatkowych

Spedycja krajowa

Przesyłki dłuzycowe



Waga przeliczeniowa:

Maksymalna objętość paczki wynosi 0,4m3, max. długość boku (lenght) 250cm.

Przesyłka dłuzycowa:

Przesyłki dłużycowe (długość od 120cm, maksymalne wymiary pozostałych boków
120x40cm, maksymalna waga rzeczywista jednego elementu 40kg) tary�kowane
są zgodnie z cennikiem drobnicowym.
Przesyłka zostanie zatary�kowana z wagi rzeczywistej lub objętościowej.
Przy obliczaniu kosztów brany jest pod uwagę wyższy parametr.
Waga objętościowa 1m3=400kg. Do ceny należy doliczyć stałą dopłatę
dla przesyłek dłużycowych uzależnioną od długości przesyłki.

Standard paletowy:

Cena dotyczy W-80cm L-120cm H-180cm.
W przypadku palet o podstawie przekraczającej
wymiar 120x80cm cena za paletę liczona jest
ze wzrostu proporcji wielkości podstawy (w m2)
w stosunkudo standardowej palety euro z
odpowiedniego przedziału wagowego dla przesyłek
paletowych, w zaokrągleniu w górę do 0,5m2.

Width
Lenght

Przewidywany czas realizacji dla usług standard to 48 godzin.
Możliwe wydłużenie do 72 godzin w szczególnych przypadkach.
Za załadunek i rozładunek odpowiada klient!

Usługa gwarantowana:

W przypadku niewykonania usługi gwarantowanej z winy zleceniobiorcy,
nadawcyprzysługuje odszkodowanie w wysokości stawki zde�niowanej dla usługi.
Zdarzenia losowe nie są winą zleceniobiorcy.

Biuro obsługi klienta czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

Realizacja zlecen:

H
eight

605 554 349 martex00@wp.pl



Współpraca

Spedycja krajowa
       i miedzynarodowa

+48 509 654 349

martex00@wp.pl

+48 605 554 349

Każdy nasz klient traktowany jest przez nas indywidualnie.
Kompetentny i wykwali�kowany personel doradzi Państwu najbardziej efektywne rozwiązania
logistyczne i przedstawi dogodne opcje dostarczenia Państwa produktu, tak aby bezpiecznie
i w terminie tra�ł do miejsca przeznaczenia.
 
Ponadto zajmiemy się  wszelkimi sprawami formalnymi.
Przygotujemy niezbędne dokumenty, takie jak zlecenie spedycyjne itp., zaplanujemy optymalną trasę
i odpowiedni środek transportu.
 
Usługi transportowe świadczymy w krajach Unii Europejskiej, jak również w
Europie Wschodniej i Południowej. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
przygotowujemy najważniejsze dokumenty potrzebne do �nalizacji naszej współpracy. 
 
Współpraca spedycyjna możliwa jest zarówno w kraju, jak i poza granicą.

W razie jakichkolwiek  pytań dotyczących współpracy prosimy o kontakt:

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji!


