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СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

Изградената от нас и непрекъснато разрастваща се мрежа от коректни партньори ни дава 

възможност да извършваме автомобилен транспорт с фиксирани цени и кратко транзитно време, 

като същевременно разполагаме с буферни складове, улесняващи транспортните процеси и 

дистрибуцията. 

 

Без значение колко голяма или малка е Вашата пратка, КИОГ ЛОДЖИСТИК ООД разполага с 

необходимия опит и ресурси, за да Ви осигури качествен автомобилен транспорт и индивидуално 

решение. 

 

Ние предлагаме следните услуги: 

 Регулярни международни групажни линии 

 Комплектни и частични товари 

 Ежедневни групажи в България 

 Експресни услуги 

 Доставка врата – врата 

 Управление на поръчките 

 Проследяване на пратки 

 Наложен платеж 

 Превоз на опасни товари по ADR 

Сътрудничеството с нас ще Ви осигури: 

 Фиксирани транспортни цени 

 Гарантирано време на доставките 

 Значителни предимства в дългосрочен план 

 

 

ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

 

Чрез добре развитата ни мрежа за вътрешен транспорт, можем да съберем или доставим Вашата 

пратка от и до всяка точка в България. Предлагаме следните услуги: 
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ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА: 

Доставка в рамките на 24 часа след натоварване на стоката. 

ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА: 

Доставка в рамките на 48 часа след натоварване на стоката. 

 

ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ: 

 транспорт на пратки от 50 до 24 000 кг.; 

 транспорт на опасни стоки с клас ADR; 

 GPS контрол на транспортните средства; 

 автомобили с падащ борд и палетна количка; 

 застраховка „отговорност на превозвача“; 

 наложен платеж. 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ГРУПАЖЕН ТРАНСПОРТ 

Изградили сме мрежа от надеждни партньори с дългогодишен опит в сферата на транспорта и 

спедицията, което ни позволява да предлагаме: фиксирани тръгвания от партньорски терминали, 

фиксирани цени и кратки срокове на доставка. 

 

КИОГ ЛОДЖИСТИК ООД специализира в групажните транспорти и оперира редовни линии по внос и 

износ от и към държави из цяла Европа. 

 

Мрежата от партньорски терминали в най-важните икономически региони осигурява бързи и 

ефективни решения за многообразните нужди на нашите клиенти. 

 

КИОГ ЛОДЖИСТИК ООД разполага с необходимия опит и ресурси, за да Ви осигури качествен 

транспорт и индивидуално решение за цели и частични товари.  

 


